
 بسمه تعالی

.با توجه به نامه اداره منابع انسانی دانشگاه در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات حضور و غیاب   

 ) موارد زیر بایستی بصورت دقیق توسط پرسنل محترم رعایت گردد(

 

 1.ساعت حضور در دانشکده ) 7:30 تا 15:30 ( می باشد.

 2. در صورت تاخیر تا )7:45( سیستم تاخیر محاسبه نمی نماید.

 3.پس از )7:45( سیستم از )7:30( تا )8:15( به صورت خودکار مرخصی ساعتی محاسبه می نماید.

.هر فرد موظف است به تعداد ورود و خروج از دانشکده ثبت در سیستم داشته باشد .4  

 5. در صورت عدم ثبت هر مورد از  ورود و خروجها  برای فرد  فراموشی در سیستم لحاظ میگردد.

و لحاظ غیبت روزانه برای فرد.عدم پذیرش سیستم در خصوص ارسال بیش از دو بار فراموشی در ماه  6  

.در خواست مرخصی باید قبل از مرخصی در سیستم ثبت گردد.7  

گردد.ارسال یک روز بعد باید در سیستم  ت. ثبت استعالجی نهای8  

 9. حضور در هرگونه برنامه آموزشی و جلسات دانشگاه بایستی پس از تائید مافوق باشد ) ماموریت ساعتی و تمام وقت (

 10.جمع مرخصی بیش از ) 3 ساعت ( یک روز مرخصی لحاظ می گردد. 

می باشند. تایمکس خود و رفع ایرادات احتمال به صورت هفتگیافراد موظف به چک کردن سیستم  .11  

 12. مسئولیت تقاضاهای ارسال درخواست  بعد از یک هفته به عهده فر می با شد. ) عدم تائید توسط مافوق(

باشد. واحد ید مسئولئباید به تا(  30:15) حضور بعد از ساعت اداری .31  

هماهنگی با مسئول ( از دانشکده به عهده فرد می باشد.بدون )خروج بدون ثبت و عواقب قانونی .41  

.بخشودگی در ماه فقط شامل پاس ساعتی می باشد. 51  

 16. تا خیر و تعجیل و غیبت در سیستم تخلف اداری لحاظ میگردد و فرد باید نسبت به رفع در سیستم اقدام نماید.

گردد.می ظمرخصی استحقاقی لحا ئیددکتر معتمد دانشگاه رسیده ودر صورت عدم تا ئیدروز باید به تا یک . استعالجی باالی  71  

مراحل ثبت استعالجی ) ارسال درخواست در سیستم و اسکن مدارک و بارگذاری آن توسط پرسنل و تحویل اصل مدرک به واحد  81

انجام گیرد. کارگزینی (  

 

باتوجه به اعالم موارد فوق بعنوان الزامات قانونی سیستم حضور و غیاب . در صورت عدم رعایت نکات فوق الذکر مسئولیت آن 

 متوجه فرد می باشد.

 رعایت تمامی موارد فوق از تاریخ 1 / 8/ 98  الزم االجرا میباشد. 

 نظارت بر حسن اجرای این موارد بر عهده مسئولین واحدهای مختلف می باشد.

 


