نوبت کاری و شیفت کاری در قانون کار
بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت
ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند .بدین منظور طبق قانون کار این مشاااغل به ع ت فشااار کاری که به کارکنان خود وارد می
کنند ،می بایسااات مب غی به عنوان فول العادو نوبت کاری در نظگ بگیگند .در ادامه این مهاله ما انواب طبهه بندی این شااایفت های
کاری و نحوو محاسبات مزایای متع هه به آن را بگرسی می کنیم.
تعریف و طبقه بندی شیفت کاری
با توجه به مادو  ۵۶چهار نوب شیفت کاری وجود دارد که بصورت زیگ طبهه بندی می شود :
 نوبت کاری صبح و عصگ
 نوبت کاری صبح ,عصگ و شب
 نوبت کاری صبح و شب
 نوبت کاری عصگ و شب
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 ساعت کاری بین  ۶صبح لغایت ساعت  14بعد از ظهگ ،شیفت صبح می باشد.
 ساعت کاری بین ساعت  14بعد از ظهگ لغایت  22شب ،شیفت عصگ می باشد
 ساعت کاری بین ساعت  22شب لغایت  ۶صبح ،شیفت شب می باشد
که شامل  8ساعت کاری در هگ شیفت می با شد .شیفت کاری کارگگ مزایایی بی شتگ از د ستمزد عادی روزانه دارد و با توجه به
اینکه در کدام شیفت م شغول به فعالیت ه ستند ،مزایای آن ها متفاوت می با شد .بگای مثال فعالیت در ساعت های ع صگ و شب
ب سیار د شوار تگ از فعالیت در ساعت ها ی دیگگ کاری ا ست .به همین دلیل مب غی ا ضافه بگ د ستمزد با توجه به سختی کار شان
دریافت می کنند.
طبق مادو  ۵۶قانون کار نوبت کاری به کاری اتالل می شااود که در طول ماو گگدد داشااته باشااد  .اگگ مدت کارکگد زیگ ی

ماو

باشد نمی توان به آن نوبت کاری گفت.


بگای مثال کارگگانی که گگدد کار آن ها ب صورت ی

ماو صبح ،ی

ماو ع صگ و یا شب با شد م شمول ا ستفادو از فول

العادو نوبت کاری نمی با شد چگا که همانطور که گفته شد نوبت ها باید در ی

ماو گگدد دا شته با شند .از طگفی چون

این قبیل کارگگان قانوناً غیگ نوبتی ت هی می شوند در اجگای مادو  ۵8قانون کار بگای هگ ساعت کار در شب که در فا ص ه
بین  22و  ۶بامداد واقع می شود از  %3۵اضافه بگ مزد ساعت کار عادی بگخوردار خواهند شد.



بگای مثال اگگ کارگگی  20روز را در نوبت صبح و  1۵روز را در نوبت عصگ کار کنند شیفت کاری محسوب نمی شود ،چگا
که در  3۵روز گگدد صورت می گیگد .اگگ  10روز در نوبت صبح و  10روز در نوبت شب کارکگد دا شتند و در طی ماو
گگدد داشته باشد جز شیفت کاری محسوب می شود.



طبق مادو  ۵۵کارگگانی که  24ساعت کار و  24ساعت ا ستگاحت دارند ،محق به دریافت فول العادو نوبت کاری نخواهند
بود.

نحوه محاسبه نوبت کاری
 بگای شیفت صبح و عصگ مزایای  10درصد می باشد
 بگای شیفت صبح ،عصگ وشب مزایای  1۵درصد می باشد
 بگای شیفت صبح و شب مزایای  22,۵درصد می باشد
 بگای شیفت عصگ و شب مزایای  22,۵درصد می باشد.
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قانون محاسبه مرخصی در نوبت کاری
که طبق مادو  ۵۶قانون کار ،اساس محا سبه مزد و فول العادو شیفت های کاری کارگگان د ستمزد ثابت ماهیانه آن ها خواهد بود .و
چنانچه گگدد کار در محدودو ی

ماو تحهق پیدا کند ،اگگ کارگگ چند روز را در مگخصی استحهاقی باشد با توجه به گگدشی شدن

کار در ان ماو نوبت کاری بصورت کامل دادو خواهد شد .بگای روزهای تعطی ی هفتگی و تعطیالت رسمی و مگخصی استحهاقی نیز
محاسبه و پگداخت گگدد .پگداخت فول العادو نوبت کاری بگای مگخصی استعالجی مورد پیدا نمی کند.
برخورد نوبت کاری به روز تعطیلی هفتگی جمعه
شیفت های کاری انواب مخت فی دارد و شیفت کاری سازمان های مخت ف با یکدیگگ متفاوت ه ستند .در صورتیکه کارگگان شیفتی
که ساعت کاری ان ها در روز جمعه ا ست ،عالوو بگ د ستمزد و فوقالعادو شیفت کاری باید حق جمعه هم دادو شود که بگابگ 40
درصد فول العادو موضوب تبصگو مادو  ۶2قانون کار می باشد .الزام به تعطیل ی
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محاسبه عیدی سنوات و پاداش نوبت کاری
طبق این قاتون مزایا و فول العادو شبفت کاری جز دستمزد کارگگان محسوب نمی شود و در سنوات ،عیدی و اضافه کاری محاسبه
نخواهد شد.
ساعت کار کارگران نوبتی در ماه های  31 ،30و  29روز و نحوه محاسبه اضافه کاری در نوبت کاری
نظگ به اینکه در مادو  ۵7قانون کار ا شارو گگدیدو که ساعات کار کارگگان نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از  17۶ساعت تجاوز
نماید بنابگاین با اعمال مگاتب فول در مورد کارگگان نوبتی خود به خود موضاااوب ماههای  30، 29و  31روز مورد پیدا نخواهد کگد
چون پس از خاتمه هگ مورد از چهار هفته های متوالی  ،چهار هفته متوالی بعدی شگوب می شود ولی در هگ حال چنانچه تاکید بگ
احت ساب ساعت کار کارگگان نوبتی در ماههای  30 ، 29و  31روزو با شد این مه صود با لحاظ دا شتن  7ساعت و  20دقیهه ساعت
کار قانونی روزانه و در نظگ گگفتن روزهای کاری کارگگ در هگ ماو حاصل خواهد شد .
طبق مادو  ۵7قانون کار بگای نوبت کاری  17۶ساعت در چهار هفته متوالی تعیین شدو ا ست که تا این سهف ا ضافه کار مفهومی
ندارد ولی بیشتگ از  17۶ساعت در هگ مهطع زمانی از چهار هفته متوالی به عنوان اضافه کار محسوب می شود .
بطور مثال اگگ کارگگی در نوبت کاری خود در پانزدو روز اول  17۶ساعت خود را کار کگدو با شد بگای چهار هفته متوالی بی شتگ از
این ساعت کاری بعنوان اضافه کار تعیین می گگدد.
نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت
اگگ ماموریت در ماو هایی که در ان گگدد کار انجام شاادو صااورت گگفته باشااد ،نوبت کاری به ان تع ق می گیگد .فول العادو های
نوبت کاری به کارگگانی پگداخت می شود که کار شان در محدودو زمانی ی
در صدهای نوبت کاری تحهق گگدد کار در داخل ی

ماو گگدد دا شته با شد به بیان دیگگ شگط ا ستفادو از

ماو می با شد  .به این تگتیب چون با محهق شدن گگدد کاری در طول ماو

کارگگ نوبت کار مشمول فول العادو مگبوط بگای کل مزد ماهانه می شود.
محاسبه نوبت کاری در سال 99
نوبت کاری در سال  1399با توجه به پایه حهول بصورت زیگ محاسبه می گگدد
ردیف

مبلغ

شرح

درصد افزایش
نسبت به سال 98

1

فول العادو نوبت کاری ماهبانه  %10صبح و عصگ بگای  30روز

1،83۵،427

21

2

فول العادو نوبت کاری ماهبانه  %1۵صبح و عصگ و شب بگای  30روز

2،7۵3،141

21

3

فول العادو نوبت کاری ماهبانه  %22,۵صبح و شب یا عصگ و شب بگای  30روز

4،129،711

21

تعریف شب کاری و نحوه محاسبه شب کاری
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شب کاری بگای کارکنانی تعگیف می شود که به صورت نوبت کاری فعالیت نمی کنند و در ساعت شب مشغول به فعالیت هستند.
شب کاری بگای ساعت  22شب تا  ۶صبح تعگیف می گگدد  .در این صورت الزم هست  3۵درصد عالوو بگ دستمزد به عنوان اضافه
شب کاری به آن ها پگداخت گگدد.
در مواردی که شیفت کاری هایی که توسط کارفگما تعگیف می گگدند ،شامل ساعاتی در این بازو زمانی باشد می بایست مدت زمان
کارکگد در شیفت شب محا سبه گگدد و به کارگگ پگداخت شود .بگای مثال در صورتی که شیفت کاری بین ساعت ۵بعد از ظهگ تا
 12شب با شد ،دو ساعت (مدت زمان  10شب تا  12شب )به عنوان کار در زمان شب کاری با احت ساب  3۵در صد بگای آن کارگگ
می بایست محاسبه گگدد.
مدت زمان کارکگد ماهانه در شیفت شب  17۶ساعت در ماو می با شد .اگگ کارگگی نوبت کار در روز و شب با شد در مواردی که
شامل نوبت کاری نباشد ،در مدت زمانی که در شب مشغول به کار است  3۵درصد مازاد دریافت می کند.
شبکاری در روز جمعه
اگگ الزم باشااد که شااب کاری در روز جمعه انجام شااود می بایساات ی

روز دیگگ به عنوان تعطی ی بگای آن کارگگ انتخاب گگدد و

بگا ساس مادو  ۶2قانون کار الزم ه ست عالوو بگ گگفتن  3۵در صد ا ضافه بگای شب کاری ،از  40در صد ا ضافه د ستمزد پیش بینی
شدو بگای کار در روز جمعه نیز بهگمند می شود.
نحوه ثبت نوبت کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان
شما می توانید در نگم افزار حهول و د ستمزد میزان نوبت کاری را در شیفت های مخت ف دا شته با شید .نگم افزار ب صورت اتوماتی
مدت زمان کارکگد را در شیفت های کاری از دستگاو کارت ساعت خوان دریافت می کند و یا می توان بصورت دستی تعداد روزهای
کار در نوبت کاری را در نگم افزار وارد نمود .
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سپس می توان گزارشات مگبوط به حهول اشخاص را که متناسب با حکم حهوقی آن ها محاسبه می گگدد ،دریافت نمایید.

تلفن تماس021 - 88850632 :
021 -88850635

www.hesabdari-mizan.com
info@hesabdari-mizan.com

ثبت شب کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان
امکان ثبت شااب کاری در نگم افزار میزان وجود دارد .بعد از دریافت ساااعات کاری از دسااتگاو کارت ساااعت زنی .نگم افزار بصااورت
اتوماتی

 3۵درصد مدت زمان کارکگد پگسنل در شیفت شب را محاسبه می کند و امکان مشاهدو آن در فیش حهوقی و گزارشات

حهوقی وجود دارد.
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