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  تعريف انواع شيفت ها

يك كارمند يا به عبارت ديگر هر شيفت معرف ساعات موظفي كاركرد ، شود گفته مي كاركنانآمد  به هرالگوي رفت وشيفت 
گروه  ٤ا را به ـهـند كه ما آنـاوتي هستـكاري متف هايتـها داراي شيفتها، ادارات و شركسازمان شد.با در يك روزكاري مي

  تقسيم ميكنيم.

 شيفت هاي كاري عادي

ميباشد. و يا  ١٦الي  ٨هاي كاري منظمي دارند به عنوان مثال در يك شركت ساعت كاري از ساعت ها شيفتبيشتر شركت
لذا تعريف شيفت مستلزم معين كردن حداقل . و بعد ازظهر نوبت تقسيم ميشود صبح  ٢در شركت ديگري ساعت كاري به 

تقسيم شود. مثال شروع نوبت يك، دو يا سه نوبت تواند به  مي هرشيفت .(خروج) است و پايان كار  (ورود) دو زمان شروع كار
هاي كاري . به اين نوع شيفتباشد ٢٠ت دوم و پايان نوب ١٦شروع نوبت دوم  و ١٤پايان نوبت اول  ٨ساعت  كاركناناول كار 

  شيفت عادي ميگوئيم كه توضيحات كامل و نحوه ايجاد آن در فصل بعدي آمده است. 

 شيفت هاي كاري شناور 

روع كار معيني ندارند و مالك آنها ميزان كاركرد كارمند است لذا از ـاعت شـاري سـاي تجـهدـبرخي شركتها و يا واح
ساعت كاركنيد  ٨كنند. بعنوان مثال يك شركت به كاركنانش ميگويد شما ميبايست روزانه ده ميهاي شناور استفاشيفت

و  ١٨الي  ١٠بيايد و يكي ديگر از ساعت  ١٦الي  ٨ساعت شروع و پايان آن مهم نيست بنابراين يكي ميتواند از ساعت 
توضيحات كامل و نحوه ايجاد آن در فصل  هاي كاري شيفت شناور ميگوئيم كه. به اين نوع شيفتهمين طور براي بقيه

  بعدي آمده است.

 شيفت هاي چرخشي 

برخي شركت ها تعدادي از كارمندانش بصورت چرخشي در محل كار حضور دارند. معموالٌ شغل نگهباني همينطور است. به 
ت كار خود را به ديگري رد و مسئوليدر محل كار حضور دابعد صبح روز  ٨صبح تا ساعت  ٨ساعت عنوان مثال يك كارمند 

هاي كاري شيفت چرخشي شيفت كاريش شروع ميشود. به اين نوع شيفتساعت استراحت دوباره  ٤٨بعد از و ميسپارد. 
  ميگوئيم كه توضيحات كامل و نحوه ايجاد آن در فصل بعدي آمده است. 

 شيفت هاي قابل برنامه ريزي 

شيفت  ١٦الي  ٨كاري منظمي ندارد بعنوان مثال شخصي معموالً از ساعت  در يك شركتي  برخي از كارمندانش شيفت
روز شب  ٣روز شيفت شب تعريف ميكند منظور اينكه در ماه  ٣كاريش ميباشد ولي مدير مجموعه در ماه براي اين شخص 

در اين حالت   ها هم بايد در محل كار حضور داشته باشد و اين سه روز مشخص نيست بلكه اول هر ماه مشخص ميشود.
  ريزي استفاده شود. كه توضيحات كامل و نحوه ايجاد آن در فصل بعدي آمده است.هاي قابل برنامهبايد از شيفت
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  شيفت هاي كاري عادي
 

  مراحل تعريف شيفت هاي عادي را بصورت تصويري براي شما شرح داديم :
  ابتدا از منوي تعاريف گزينه شيفت را انتخاب نمائيد. – الف 

  ١شكل شماره 
  

در پنجره اي كه ظاهر ميشود ليست شيفتها تعريف شده تا به حال را نمايش ميدهد. شما ميتوانيد يك شيفت تازه   - ب 
هاي موجود در ليست آنرا ويرايش و يا مسدود نمائيد. (توجه داشته باشيد شما ايجاد نمائيد، يا با انتخاب يكي از شيفت

د چون ممكن است اين شيفت كاري براي برخي از كارمندان تعريف شده باشد. فقط شيفتي را نميتوانيد حذف نمائي
  ميتوانيد آنرا مسدود نمائيد.)

  ٢شكل شماره 
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  نمائيد ميتوانيد اطالعات شيفت را وارد نمائيد. در پنجره بعدي كه در زير مشاهده مي - ج
  كد شيفت معموالً از يك شروع ميشود، 

  اً بايد وارد نمائيد. نام شيفت و شرح را حتم
  : كه در اين حالت شيفت عادي است.نوع شيفت

در نظر گرفتن روزهاي تعطيل به عنوان روزكاري : تيك زدن اين گزينه به معناي اينست كه كارمنداني كه در اين شيفت    
صورت كسركار برايشان  ها نيز در محل كار حضور داشته باشد. و در غير اينكار ميكنند بايد روزهاي تعطيل و جمعه

 محاسبه خواهد شد. 

-  

  ٣شكل شماره 

  

هاي عادي، شناور و چرخشي (تا اينجا تعريف شيفتبراساس نوع شيفتي كه انتخاب مينمائيد  »بعدي«با زدن دكمه  -د
  وارد پنجره بعدي ميشويد. اطالعات خواسته شده شامل موارد زير است.يكسان است ) 
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 تاريخ شروع 
 ان: معموالً بازه يكساله انتخاب ميكنيمتاريخ پاي

نوع تردد: در اينجا مدت زمان حضور در محل كار را مشخص ميكنيم اگر قبالً نوع تردد وجود داشته باشد از ليست مقابلش 
ميشويم و  »كدينگ انواع ترددها«وارد پنجره جدول انواع ترددها  انتخاب ميكنيم و در غير اينصورت با زدن دكمه 

 ك تردد اضافه ميكنيم.نجا يآ
 كاري ميباشد را مشخص ميكنيم. : روزهاي هفته كه در اين شيفت روزايام هفته

اگر روز جمعه را تيك بزنيم در محاسبه حقوق، روزهاي جمعه به روزهاي كاركرد اضافه خواهد شد و چون روز تعطيل  :توجه
  .رسمي نيز هست الزم نيست كارمند به محل كار بيايد

  

  

  ٤ماره شكل ش
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ن ـود. در ايـر ميشـويم. كه به صورت شكل زيـميش ٢ده و وارد شكل ـاطالعات وارد شده ثبت ش ،با زدن دكمه ثبت - هـ    
  ت اضافه نمائيد. ويرايش و حذف هم ميتوانيد انجام دهيد. شيفت ديگري به زيرمجموعه اين شيفزيرحالت شما ميتوانيد يك 

 

  توضيح داديم كه اگر  ٤. در شكل وارد بحث كدينگ انواع ترددها ميشويم يمرا تعريف كنهاي كاري ديگر قبل از ايكه شيفت
  

 دكمه   حال در ادامه اين مورد را تشريح خواهيم كرد. زده شد وارد جدول كدينگ انواع ترددها ميشويم.
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  كدينگ انواع ترددها

راه وجود  ٣ائيد. براي ايجاد، ويرايش و حذف يك شيف ها را تعريف و انتخاب نمدر جدول زير شما ميتوانيد انواع زيرشيفت
  دارد.

 هاي اضافه ويرايش و حذف استفاده نمائيد.كمهد -١
  ابتدا روي جدول كليك نمائيد

سپس براي ايجاد دكمه  -٢
Insert  و ويرايش دكمهF7  و

  Delبراي حذف از دكمه 
 استفاده نمائيد.

روي جدول كليك راست  -٣
منوي باز شده نمائيد و از 

فرامين دلخواه را انتخاب 
 نمائيد. 

براي انتخاب يك شيفت هم 
ميتوانيد از كليد اينتر استفاده 

  نمائيد
  

بعد از انتخاب فرمان اضافه وارد 
  پنجره جديدي ميشويم كه ميتوان جزئيات زيرشيفت را تعريف كرد. 

  
 ساعت شروع و پايان كار را به ساعت و دقيقه مشخص كنيد.

در ورود به مدت زماني در واحد دقيقه بعد از شروع ساعت كار اشاره ميكند كه اگر كارمندي تا قبل از آن وارد شد  تاخير
 كسر كار محاسبه نشود و بعد از اين مدت اگر وارد شد از ابتداي ساعت شروع كسركار محاسبه خواهد شد. 

تعجيل در ورود : به مدت زماني در واحد  
كه اگر كارمند كمتر يا دقيقه اشاره ميكند 

مساوي از آن زمان به محل كار وارد شد اضافه 
 كار محاسبه نكند.

به مدت زماني در واحد  تاخير در خروج: 
دقيقه اشاره ميكند كه اگر كارمند بعد از 
ساعت پايان كار از شركت خارج شد اضافه 

 كاري محاسبه نكند.
تعجيل در خروج: به مدت زماني در واحد 

ره ميكند كه اگر كارمند زودتر از آن دقيقه اشا
زمان از محل كار خارج شد كسركار محاسبه 
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 نكند
يا صفر  ٢٤انتقال از روز قبل : اگر اين تيك زده شود معني آن اينست كارمنداني كه از اين شيفت استفاده ميكنند ساعت 

اري ميباشد. در اين حالت چون كارمند ورود بامداد در محل كار حضور دارند . يعني ساعت شروع كار از روز قبل تا روز ج
در روز قبل  ٢٣:٥٩:٥٩خود را در روز قبل و خروج را در روز جاري زده است سيستم بطور اتوماتيك دو عدد تردد يك تردد 

 در روز جاري ثبت ميكند تا كاركرد وي بدرستي محاسبه شود.  ٠٠:٠٠:٠١و يك تردد 
 -  

  در يك شيفت به چه معناست؟ زمان تاخير و تعجيل در ورود و خروج

.كه مي توان با وارد كردن زمان زودتر از ساعت شروع شيفت مي باشدكاركنان ميزان حضور  تعجيل در ورود: - 
  مشخصي براي تعجيل در ورود  بر حسب دقيقه از محاسبه زمان اضافه كاري براي كاركنان  صرف نظر كرد.

ط كاركنان زودتر از ساعت پايان شيفت مي باشد، كه مي ترك مجموعه توس خروج،تعجيل در تعجيل در خروج: - 
توان با در نظر گرفتن زمان مشخصي براي شيفت در اين بخش از محاسبه كسر كار تا آن زمان مشخص چشم 

  پوشي كرد.

ميزان حضور كاركنان در مجموعه ديرتر از ساعت شروع شيفت مي باشد، كه مي توان با تعيين : تاخير در ورود - 
  صي براي تاخير در ورود از محاسبه كسر كار تا آن زمان مشخص چشم پوشي كرد.زمان مشخ

ميزان حضور كاركنان در مجموعه بعد از ساعت پايان شيفت مي باشد،كه مي توان با تعيين زمان  تاخير در خروج: - 
  مشخص براي اين فيلد از محاسبه اضافه كار براي كاركنان صرف نظر كرد.

دقيقه، كاركنان   ٢٠در نظر بگيريم و تاخير مجاز را  ٩:٠٠وع كار در يك شيفت را ساعت  بطور مثال اگر ساعت شر - 
 افزارنرمدقيقه،  ٩:٢١مجاز به ورود بدون احتساب كسر كار مي باشند، و درصورت ورود در ساعت  ٩:٢٠تا ساعت 
  دقيقه كسر كار در نظر مي گيرد. ٢١براي آنها 

شب گذشته و به روز بعد انتقال پيدا  ١٢(از ساعت  يد كه ساعت پايان شيفت: اگر بخواهيد شيفتي تعريف كننكته -
هايي در واقع در چنين شيفت محاسبات درست عمل كند. كند)، حتما تيك انتقال از روز قبل را بايد بزنيد كه در

  خروج كاركنان در روز بعد لحاظ مي گردد.
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  هاي كاري شناورشيفت

بايد گزينه شيفت شناور را انتخاب  »ج«شيف شناور مشابه شيفت عادي است و درمرحله تعريف  »ب«و   »الف«مرحله 
روزهاي « و  »شرح« ، »تاريخ پايان« ، »تاريخ شروع « ) آيتم هاي ميشويم. ( پنجره زير »د«نمائيد. سپس وارد مرحله 

باشد. با اين تفاوت كه وقتي وارد مشابه شيفت كاري عادي ميباشد. انتخاب نوع تردد هم مشابه شيفت عادي مي »هفته
 »كدينگ انواع ترددها«

ميشويد بايد يكي از 
ترددهاي شناور را 

  انتخاب نمائيد. 
 »كدينگ انواع ترددها«

در بخش قبلي توضيح 
  داده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 »كدينگ انواع ترددها«توجه : در اين حالت وقتي وارد جدول 
ور تعريف نمائيد و هنگام ميشويد تنها ميتوانيد شيفت شنا

   ايجاد شيفت پنجره روبرو نمايش داده ميشود.
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  هاي كاري چرخشيشيفت

هاي چرخشي جا به چند تا از مهمترين و عمده ترين شيفتايناي دارد و ما در هاي كاري چرخشي بحث گستردهشيفت
  اشاره ميكنم.

  

  ٤٨ -٢٤چرخشي  شيفتايجاد 
 

  ايجاد شيفت

ين شيفت كار ميكنند كارمنداني كه در ا
ساعت در محل كار حضور  ٢٤ميبايست 
ساعت استراحت داشته  ٤٨و سپس 

 ٨باشند. به عنوان مثال فردي بايد ساعت 
صبح روز دوم  ٨صبح روز اول تا ساعت 

در محل كار حضور داشته باشد و سپس 
ساعت استراحت دارد و دوباره از  ٤٨

 آن  صبح روز چهارم شيفت ٨ساعت 
  .ميشود وعشر كارمند

در نظر گرفتن روزهاي تعطيل به "روزه دارد. و توجه داشته باشيد كه حتماً تيك مربوط به  ٣پس اين نوع شيفت چرخش 
تا اينكه هنگام تعيين شيفت براي يك  زده شده باشد. نام شيفت و توضيحات را بدرستي وارد نمائيد  "عنوان روزكاري

 كارمند دچار مشكل نشويد. 

  

  ريختا بازه 

در پنجره دوم تاريخ شروع و تاريخ پايان 
شيفت (معموال بازه زماني يك سال) را 
مشخص ميكنيم و سپس دوره چرخش را 
وارد ميكنيم. براي اين نوع شيفت دوره 

 روز است. ٣ چرخش

  انتخاب شيفت ها  

 ٨در اين پنجره روز اول شيفت از ساعت 
تعريف ميكنيم و شيفت  ٢٤صبح تا ساعت 

صبح با  ٨از ساعت صفر بامداد تا روز دوم 
  .شيفت استراحت تعريف ميكنيم تعريف ميكنيم و روز سوم نيز استراحت دارد كه "انتقال از روز قبل"انتخاب گزينه 
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  ها انتخاب ، ايجاد، ويرايش و حذف شيفت 

هاي در پنجره زير شما ميتوانيد شيفت 
چرخشي را تعريف و انتخاب نمائيد. براي ايجاد، 
ويرايش و حذف يك شيف ابتدا روي جدول 
كليك نمائيد و سپس براي ايجاد دكمه 

Insert  و ويرايش دكمهF7  و براي حذف از
يا اينكه روي  استفاده نمائيد.  Delدكمه 

جدول كليك راست نمائيد و از منوي باز شده 
 فرامين دلخواه را انتخاب نمائيد. 

د براي انتخاب يك شيفت هم ميتوانيد از كلي
  اينتر استفاده نمائيد

 

 

  تعريف جزئيات يك شيفت 

  هنگام ايجاد يا ويرايش يك شيفت وارد پنجره زير ميشويد. شيفت تعريف شده در پنجره زير مربوط به روز دوم است.
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  ٢٤ -١٢ايجاد شيفت چرخشي 

ساعت استراحت داشته  ٢٤ ساعت در محل كار حضور و سپس ١٢كارمنداني كه در اين نوع شيفت كار ميكنند ميبايست 
 ٢٤همان روز در محل كار حضور داشته باشد و سپس  ٢٠صبح روز اول تا ساعت  ٨باشند. به عنوان مثال فردي بايد ساعت 
 ٢٠ساعت استراحت دارد و دوباره از ساعت 

صبح روز سوم در محل  ٨روز دوم تا ساعت 
ساعت استراحت سپس  ٢٤كار حضور دارد. و 

صبح در محل كار  ٨ايد ساعت مانند روز اول ب
 حضور داشته باشد

كارمنداني كه در اين نوع شيفت كار ميكنند 
صبح روز اول  ٨به عنوان مثال بايد از ساعت 

همان روز در محل كار حضور  ٢٠تا ساعت 
ساعت استراحت دارد و بايد  ٢٤داشته باشد و 

صبح روز  ٨روز دوم تا ساعت  ٢٠از ساعت 
 ٢٤داشته باشد. و  سوم در محل كار حضور

ساعت استراحت سپس مانند روز اول بايد 
روزه دارد. و توجه داشته باشيد كه حتماً تيك  ٣صبح در محل كار حضور داشته باشد پس اين نوع شيفت چرخش  ٨ساعت 

  زده شده باشد. "در نظر گرفتن روزهاي تعطيل به عنوان روزكاري" مربوط به
  
  
 

 
  

 تاريخ:  ايجاد بازه

ر پنجره دوم تاريخ شروع و تاريخ د

پايان شيفت (معموال بازه زماني يك 

سال) را مشخص ميكنيم و سپس 

دوره چرخش را وارد ميكنيم. براي 

روز  ٣ اين نوع شيفت دوره چرخش

 است.
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   انتخاب شيفت ها :

و شيفت  ٢٤الي  ٢٠تعريف ميكنيم و شيفت روز دوم از ساعت  ٢٠صبح تا ساعت  ٨عت در اين پنجره روز اول شيفت از سا

صبح با انتخاب  ٨روز سوم از ساعت صفر بامداد تا 

 تعريف ميكنيم. "انتقال از روز قبل"گزينه 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  ها : انتخاب ، ايجاد، ويرايش و حذف شيفت 

 تعريف و انتخاب نمائيد. در پنجره روبرو شما ميتوانيد شيفت هاي چرخشي را 

و ويرايش دكمه  Insertبراي ايجاد، ويرايش و حذف يك شيف ابتدا روي جدول كليك نمائيد و سپس براي ايجاد دكمه 

F7  و براي حذف از دكمهDel  .استفاده نمائيد  

  يا اينكه روي جدول كليك راست نمائيد و از منوي باز شده فرامين دلخواه را انتخاب نمائيد.

  اي انتخاب يك شيفت هم ميتوانيد از كليد اينتر استفاده نمائيد.بر
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 تعريف جزئيات يك شيفت :

  هنگام ايجاد يا ويرايش يك شيفت وارد پنجره زير ميشويد. شيفت تعريف شده در پنجره زير مربوط به روز دوم است. 
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 شيفت چرخشي تخصصي

  

 نوع شيفت : ٣روزه با  ١٦تعريف شيفت چرخشي 

كارمنداني كه در اين نوع شيفت كار ميكنند 

صبح الي  ٧روز اول از ساعت  ٤ميبايست در 

و  ٢٢الي  ١٤روز دوم از ساعت  ٤، و در ١٤

صبح  ٧الي  ٢٢روز سوم از ساعت  ٤سپس در 

روز بعد در محل كار حضور داشته باشد. و در 

  روز چهارم استراحت دارد. ٤

و توجه داشته باشيد كه حتماً تيك مربوط به 

در نظر گرفتن روزهاي تعطيل به عنوان "

  زده شده باشد. "روزكاري

  

  

  

  

  تاريخ:  ايجاد بازه

در پنجره دوم تاريخ شروع و تاريخ 
پايان شيفت ( معموال بازه زماني يك 
سال) را مشخص ميكنيم و سپس 
دوره چرخش را وارد ميكنيم . براي 

روز  ١٦شيفت دوره چرخش اين نوع 
  است.
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   انتخاب شيفت ها :

 در اين پنجره :
روزهاي  اول، دوم، سوم و   - 

صبح الي  ٧چهارم از شيفت ساعت 
  بعدازظهر استفاده ميكنيم  ١٤

شيفت روزهاي پنجم، ششم،   - 
  ٢٢الي  ١٤هفتم و هشتم از شيفت 

   ٢٤الي  ٢٢م از شيفت روز نه  - 
روزهاي دهم، يازدهم و دوازدهم   - 

صبح فردا با  ٧الي  ٢٢از شيفت 
  قابليت انتقال به روز بعد

روز سيزدهم از شيفت صفر   - 
صبح با انتخاب گزينه  ٧بامداد تا 

   "انتقال از روز قبل"
   
روزهاي چهاردهم و پانزدهم و  - 

  .شانزدهم از شيفت استراحت استفاده ميكنيم
   

  

  

 ها انتخاب ، ايجاد، ويرايش و حذف شيفت 

 در پنجره روبرو شما ميتوانيد شيفت هاي چرخشي را تعريف و انتخاب نمائيد.  
براي ايجاد، ويرايش و حذف يك 
شيف ابتدا روي جدول كليك 
نمائيد و سپس براي ايجاد دكمه 

Insert  و ويرايش دكمهF7  و
استفاده   Delبراي حذف از دكمه 

  يد.نمائ
يا اينكه روي جدول كليك راست 
نمائيد و از منوي باز شده فرامين 

  دلخواه را انتخاب نمائيد.
براي انتخاب يك شيفت هم 
ميتوانيد از كليد اينتر استفاده 

  نمائيد.
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 تعريف جزئيات يك شيفت

ربوط به شيفت استراحت هنگام ايجاد يا ويرايش يك شيفت وارد پنجره زير ميشويد. شيفت تعريف شده در پنجره زير م 
  است

 

  

    



 بلبلبل

 
 

  ١١صفحه   نوين پرداز                                                                                     افزار حضور و غياب ،حقوق ودستمزد  راهنماي آموزشي نرم

 

 شيفت قابل برنامه ريزي سازيمراحل پياده 

  بايد انجام شود.زير براي پياده سازي شيفت قابل برنامه ريزي مراحل 
انتخاب گزينه قرارداد از منوي  -

 تعاريف
 كاركنان تعيين يك  بازه تاريخ و انتخاب 

جهت محدود كردن ( فيلتر ) قراردادها و 
   »گزارش«انتخاب دكمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 انتخاب و ويرايش قرارداد شخص مورد نظر از ليست قراردادها  -
  » )F5ثبت («تغيير نوع شيفت به شيفت هاي برنامه ريزي شده، انتخاب دكمه  -
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 از منوي تعاريف  – انتخاب گزينه شيفت برنامه ريزي  -
  
 
 
 
 
 

از ليست قراردادهايي كه شيفت آنها از نوع شيفت  دكمه شماره قرارداد را وارد نمائيد يا با استفاده از  -
 )  ميباشد، قرارداد مورد نظر را انتخاب نمائيد.٤الي  ١ريزي (مراحل برنامه

  

  
 
 
 

) ميرود و ١٠ريزي براي آن ثبت بوده به حالت ويرايش (به مرحله اگر قراردادي كه انتخاب شده، قبالً شيفت برنامه -
 ريزي ايجاد شود.فت برنامهاال بايد براي براي آن يك شي
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 را انتخاب نمائيد. Yesابتدا پيغام زير نمايش داده ميشود و دكمه 

  
 

براساس شيفت انتخاب شده،  افزارنرمليست شيفت ها نمايش داده ميشود . يكي از شيفت هاي حال حاضر را انتخاب نمائيد. 
بازه انيد تغييرات دلخواه را  انجام دهيد. توجه داشته باشيد كه كند و حال ميتوميشيفت قرارداد مورد نظر را برنامه ريزي 

 د.شباميتاريخ براساس بازه تاريخ قرارداد 
 بر اساس شيفت يا شيفتهايي كه انتخاب شده هر روز را با رنگي خاص در نمايي جالب و زيبا نمايش ميدهد افزارنرم

 نمايش داده ميشود. ToolTipموس را روي هر روز كه ببريد شيفت آن روز را بصورت 
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كاربر براحتي ميتواند با كليك روي هر روز شيفت آن را اصالح نمايد. ليست انواع ترددها بصورت زير نمايش داده ميشود. 
براي تغيير شيفت ابتدا بايد تيك شيفت هاي انتخاب شده را برداريد سپس شيفت مورد نظر را تيك زده و دكمه انتخاب را 

 بزنيد.
 
 

  
 
 
  
 برميگرديم. ٦زدن دكمه ثبت تغييرات داده شده ثبت بانك اطالعاتي ميشود. و به مرحله  با

 

 

 

 

 

 

 


