
 باسمه تعالی

 موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی )ره(

 انم ..............................خجناب آقای / کادر اجرایی حدود انتظارات واحد آموزشی از همکار گرامی 

 در طول سال تحصیل جدید

 

 بخش اول:

  ساعات کار مدرسه

 11  صبح لغایت  7خرداد( از  11مهر لغایت  1ساعت حضور تمامی پرسنل اداری مدرسه در ایام سال تحصیلی ) از  -1

در صورتی که واحد آموزشی پنج شنبه ها تعطیل باشد ساعت کار آن به روزهای دیگر هفته اضافه خواهد  می باشد .

 شد.

 .شدمی با 11صبح لغایت  7در ایام تابستان ساعت کار مدرسه  -2

ف هستند نیم ساعت قبل از شروع کار و نیم ظمدیران پایه ، معلمان راهنما ، معاونین مدرسه و روابط عمومی مو -1

 ساعت پس از پایان کار در مدرسه حضور داشته باشند .

به نظافت محوطه های مشخص شده ی خود اقدام  تف هستند پس از پایان ساعت کار مدرسه نسبظکادر خدماتی مو -4

 .مدرسه خارج شوند و سپس از

 توضیح:

به ی ساعت کار در ایام مختلف این مبنا مدنظر سساعت در هفته بوده که در میانگین محا 44مبنای محاسبه ی زمان کار 

 است. بوده

 

 بخش دوم:

 مرخصی ها

 روز در ازای یک ماه کار می باشد. 1/2مبنای محاسبه ی مرخصی ساالنه همان  -1

 برای تمامی پرسنل اداری مرخصی محسوب می شود یازدهمپایان روز  چهارم تاایام تعطیالت نوروزی پس از  -2

 برای همکارانی که در ایام تعطیالت نوروزی در اردوهای علمی به سر می برند مرخصی محسوب نمی شود. -1

زیر نظر مدیر و براساس ضوابط آموزش و پرورش در طول  صی خودبه تمامی همکاران توصیه می شود که از مرخ -4

 سال استفاده نمایند.

رخصی برای هیچ یک از همکاران مرخصی ذخیره نشده و مبلغ معادل آن پرداخت نخواهد شد.) مدر صورت عدم استفاده از 

 ذینفع خواهد رسید.(موارد خاص به تشخیص مدیر که به صورت مکتوب به اطالع کادر خدمات و به استثنای 

روز زود تر تحویل مدیریت  و یا جانشین  1ود را برای مرخصی حداقل الزم است تمامی همکاران اداری در خواست خ -1

 نشود.مدیر تقدیم نمایند تا به گونه ای برنامه ریزی شود که خللی در برنامه های مدرسه ایجاد 

مرخصی همکاران در ایام سال تحصیلی و در زمان هایی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند فقط در صورت  -6

 درخواست کتبی و موافقت مدیر مدرسه امکان پذیر استضرورت و با 

استفاده از مرخصی ساعتی پس از ارائه برگه ی مخصوص و پس از موافقت مدیر و یا معاون میسر خواهد بود.) در  -7

 محسوب شده و از حقوق افراد کسر خواهد شد.( غیبتصورت عدم ارائه ی برگه ی مرخصی و خروج از مدرسه آن روز 

 ساعت مرخصی ساعتی یک روز از مرخصی ساالنه افراد کاسته می شود 8 به ازای هر -8

 استفاده از مرخصی استعالجی با تکمیل برگه مربوطه و ارائه ی مستندات و پس از تائید مدرسه میسر خواهد بود. -9

 

 32نمون برگ 



 بخش سوم:

 ورورد و خروج

حضور و غیاب مدرسه ثبت نموده و  موظف اند ساعات ورود و خروج خود را در دفترتمامی همکاران اداری و آموزشی  -1

 منظور خواهد شد غیبتامضاء نمایند در غیر اینصورت برای آنان 

به ثبت ورود و خروج خود از عالوه بر امضاء دفتر نسبت که سیستم ساعت زنی دارند همکاران محترم  مدارسیتبصره: 

 سیستم اقدام نمایندطریق 

 

 بخش چهارم

 اضافه کار 

برای مسئولین پایه و معاونین و مشاور و معلمان راهنما و کادر خدماتی به شرط رعایت بندهای مندرج در بخش اول و  -1

 ظور خواهد شد.نساعت اضافه کاری م 121تبصره ها ی آن در طول سال تحصیل 

عه عوامل اداری که بنا شرکت در هر جلسه شورای مدرسه ، شورای معلمان و انجمن اولیاء و مربیان برای مجمو ازاءبه  -2

 به ضرورت حضور داشته باشند برابر تشخیص مدیریت و معاونت آموزشی اضافه کار منظور خواهد شد

هر ساعت ای ازمبنای پرداخت اضافه کاری به  -1
1

175
منعقده حقوق مبنا )پایه( از قرارداد  1حقوق افراد ) ردیف الف ماده  

 داخت خواهد بود.می باشد( که در صورت وجود اعتبار قابل پر

 

 بخش پنجم

 سایر موارد

توجهی در امور آموزشی و  لهمکارانی که وظایف خود را به نحو بسیار مطلوبی به انجام رسانند و یا باعث رشد قاب -1

پرورشی شده و یا در انجام کارها خالقیت و ابتکار از خود بروز داده و یا بیشتر از موارد پیش بینی شده در بخش های 

فوق وقت گذاری موثر داشته اند با تشخیص مدیر و در مواردی با نظر شورای مدرسه و یا انجمن اولیاء و یا مربیان 

 خواهند گرفت. مورد تشویق ویژه قرار

 

 موارد فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت و انجام آن ها می دانم. .............................. اینجانب .....

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                             

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                

 

 

 .موارد فوق به رویت و امضاء همکار محترم رسید

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه                                                                            

 امضاء                                                                                                

 


