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 محاسبه ساعات موظف و غیر موظف  نحوه

بایست ساعات مرخصی را از ساعت حضور موظف می ،1394از ابتدای فروردین برای محاسبه ساعت حضور موظف 

 آن ماه کسر نمود. 

 فرد ساعت موظف آن ماه =ساعت حضور موظف -ساعات مرخصی 

 نمود.  کسر ،ساعت حضور موظف فرد را از ساعت تایمکس وی بایستمیبرای محاسبه ساعت حضور غیرموظف، 

، وری)با در نظر گرفتن قانون ارتقاء بهره فردت تایمکس اساعکل  –فرد  حضور موظفساعت 

 فرد = ساعت حضور غیر موظف(ماموریت، ساعات پاس شیر، قانون حق اشعه

 نظر گرفته شود. وری نیز باید در تایمکس دربهره ءساعت ارتقا* 

 شود.ماموریت در نظر گرفته میپاس شیر، نوعی *

 محاسبه شود. ،ساعت ماموریت باید در ساعت تایمکس *

 گردد.می مرخصی استحقاقی، استعالجی، ساعتی و کسر کارساعات مرخصی شامل * 
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 :1مثال 

 خرداد )بر حسب ساعت(در  ساعت موظف ماه 176

 وری )بر حسب ساعت(ارتقا بهرهقانون  30

 مرخصی )بر حسب ساعت( 20

 )بر حسب ساعت( تایمکس 160

 

 = تایمکس فرد )با در نظر گرفتن قانون ارتقا بهره وری(160+ 30= 190

 فرد = ساعت حضور موظف 176 - 20

 فرد = ساعت حضور موظف 156

 فرد = ساعت حضور غیر موظف 190 - 156

 فرد = ساعت حضور غیر موظف 34
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 :2مثال 

 ماه در خرداد )بر حسب ساعت( ساعت موظف 176

 وری )بر حسب ساعت(قانون ارتقا بهره 0

 مرخصی )بر حسب ساعت( 20

 تایمکس )بر حسب ساعت( 146

)بر حسب ساعت( ماموریت 10  

 

 وری و ماموریت(= تایمکس فرد )با در نظر گرفتن قانون ارتقا بهره146+ 0+10= 156

 فرد = ساعت حضور موظف 176 - 20

 فرد ساعت حضور موظف=  156

 فرد = ساعت حضور غیر موظف156-156

 فرد = ساعت حضور غیر موظف 0
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 :3مثال 

 ساعت موظف آن ماه 176

وری )بر حسب ساعت(ارتقا بهره 0  

 مرخصی )بر حسب ساعت( 20

 تایمکس 150

 ماموریت 16

 

 و ماموریت( وری= تایمکس فرد )با در نظر گرفتن قانون ارتقا بهره150+ 0+16= 166

 = ساعت حضور موظف 176 - 20

 = ساعت حضور موظف 156

 = ساعت حضور غیر موظف 166 – 156

 = ساعت حضور غیر موظف 10
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 :4مثال 

 ساعت موظف ماه در خرداد )بر حسب ساعت( 176

 وری )بر حسب ساعت(قانون ارتقا بهره 30

 مرخصی )بر حسب ساعت( 20

 تایمکس )بر حسب ساعت( 140

 

 وری(در نظر گرفتن قانون ارتقا بهره با)= تایمکس فرد 30+140= 170

 فرد ساعت حضور موظف= 176 - 20

 فرد =ساعت حضور موظف 156

 فرد ساعت حضور غیر موظف= 170 - 156

 فرد ساعت حضور غیر موظف=14


