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ساعت و پنج شنبه   8ساعت کاری از شنبه تا چهار شنبه روزی   -

  9 -  8در روزهای عادی و   17 -  16تا    9  - 8)  ساعت می باشد. 4

 در روز پنج شنبه(   13  -  12تا  

دقیقه   15)  ساعت می باشد  1 صبحانه و نهار و نماز زمان  -

ساعت کار    7 و می بایست   دقیقه نهار(  30نماز و    15صبحانه،  

 .گردد  ثبت روزانه 

فرد می   .است راحت  ت اسه زمان دقیق  15  ،کاری ساعت 1در هر   -

توان زمان های استراحت خود را جمع کند و یکجا استفاده  

 کند. 

دقیقه برای صبحانه    15ز ندارد، پنج شنبه زمان نهار و نما  -

 دقیقه باید کار ثبت شود.   45ساعت و 3و 

می   ساعت  4روز و   2معادل   روز 2.5میزان مرخصی در ماه   -

 باشد. 

اگر به هر دلیلی در زمان ساعت کاری محل کار ترک شود،   -

 مرخصی ساعتی ثبت گردد. باید 

 گردد. می محاسبه  ساعتیشنبه  5روز   مرخصی -

ساعت می تواند اضافه   3 در روز های کاری هر فرد تا سقف -

کاری بایستد، بیشتر از آن و کار در روز های تعطیل باید با  

ساعت    3)فرد می تواند با هماهنگی مدیر، آن    مدیر هماهنگ شود.

 را صرف یادگیری مهارت های مرتبط با کار کند( 

با توجه به سبک کاری این مجموعه و هزینه هایی که صرف   -

ماندن افراد در مجموعه می گردد، اگر در خارج از زمان اداری،  

کار خاصی از طرف مدیر پیش آمد، افراد در صورت حضور در  

 موظف به انجام آن هستند.مجموعه،  

 موارد استثناء :  -

رفتن به بیرون از مجموعه برای تحصیل علم و یادگیری با   •

 هماهنگی مدیر جزو مرخصی ساعتی محسوب نمی گردد. 

اگر در شرایط خاص با هماهنگی مدیر نیاز به کار در شب   •

 بود، خواب ماندن در صبح موجب کسر امتیاز نمی گردد. 



هفته کاری، از طرف مدیر کاری خارج از کارهای  اگر در یک   •

برنامه ریزی شده محول شد، زمان آن در کارهای هفته جاری  

 . یا هفته آینده در نظر گرفته می شود 

 

 امتیازها* جدول 
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 امتیاز  عنوان 

 + 0.5 8حاضر شدن در محل کار* قبل از ساعت   1

نفر    4برای تفریح ) رفتن به بیرون از مجموعه   2

 ( از افراد تیم  - یا بیشتر 
0.5 + 

 + 1 بسیار خوب   مرتبط با کار مطرح کردن ایده عملی  3

بسیار   مرتبط با کار پیاده سازی ایده عملی   4

 خوب )با هماهنگی مدیر( 
5 + 

خارق    مرتبط با کارمطرح کردن ایده عملی  5

 + 5 العاده 

خارق   مرتبط با کار پیاده سازی ایده عملی   6

 العاده )با هماهنگی مدیر( 
10 + 

محیر    مرتبط با کارمطرح کردن ایده عملی  7

 العقول 
 توافقی 

محیر   مرتبط با کار پیاده سازی ایده عملی   8

 العقول 
 توافقی 

پیاده سازی ایده ناکارآمد، بدون هماهنگی که   9

 باعث اختالل در کار و زمان شود 
2 - 

1
0 

اضافه کار )در صورت تایید شدن بعد از گزارش  

 کار هفتگی*( 

ساعتی  

0.5 + 

1
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 - 0.5 مرخصی ساعتی بدون هماهنگی با مدیر 

1
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 - 2 مرخصی روزانه بدون هماهنگی با مدیر 

1

3 
 رفتن به مرخصی ساعتی بدون داشتن مرخصی 

ساعتی  

0.5 - 

1
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رفتن به مرخصی روزانه بدون داشتن مرخصی و  

 بدون دلیل قابل قبول 
8 - 

1
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انجام دادن کار در موعد مقرر )دوره های یک  

 هفته ای( بدون ایراد و تست شده 
5 + 

1
6 

انجام دادن کار زودتر از موعد مقرر بدون  

 ایراد و تست شده 

هر روز  

1 + 

1
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 - 0.5 9حاضر شدن در محل کار بعد از ساعت 
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)بدون   10حاضر شدن در محل کار بعد از ساعت 

 دلیل قابل قبول( 
1 - 

1
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)بدون   11حاضر شدن در محل کار بعد از ساعت 

 دلیل قابل قبول( 
2 - 
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 + 2 ارائه گزارش کار هفتگی دقیق و منطقی 

2
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ارائه گزارش کار هفتگی نا مشخص و یا غیر  

 منطقی 
1 - 

2
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 تاخیر در ارائه گزارش کار 
  هر روز 

1 - 

2
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 - 5 عدم ارائه گزارش کار هفتگی 

2
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انجام فعالیت غیر کاری در زمان کاری )بازی،  

 معاشرت با افراد خارج از گروه و...( 

ساعتی  

1 - 

2
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انجام دادن پروژه یا وظیفه محوله از سمت  

 مدیر در کوتاه ترین زمان و به بهترین نحو 

+)مدیر 

) 

2
6 

انجام ندادن پروژه یا وظیفه محوله از سمت  

 ی فراموشیر، از روی بی توجهی یا مد

-

 )مدیر( 
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