
 

 

 نوبت کاری چیست؟

 
روزی و دائِم  ها و مشاغلی وجود دارد که نیاز به کار شبانه (، معموالً در سازمان کاری)کار شیفتینوبت 

نشانی ، اورژانس و مشاغِل  کارکنان و کارگران در آنجا وجود دارد؛ مشاغل حساسی مانند آتش 
ها نیاز به حضور  های تولیدی که در خط تولید و یا نگهبانی ها و کارگاه بیمارستانی و همچنین شرکت

 کار)شیفتی( دارند.وی نوبت نیر

 کاری چیست؟نوبت

ای که  گونه است از کاری که در طول ماه گردش دارد؛ به قانون کار، »کار نوبتی« عبارت  55بر اساس ماده 
ماه ممکن است در دو یا چند  شوند. هر فرد در طی یکهای آن در صبح، عصر یا شب واقع می نوبت 

 صورت چرخشی مشغول به کار باشد. کاری« به »نوبت 

های حضور و غیاب محسوب  ودستمزد و سیستم ری در محاسبات حقوق کاری، پارامتر تأثیرگذانوبت 
شود. محاسبۀ  شود و یکی از اصطالحات رایج در ارتباط با منابع انسانی هر سازمان، محسوب میمی

شود و سپس بر اساس قوانین مربوطه،  های حضور و غیاب وارد می کاری پرسنل در سیستم تعداِد نوبت 
 گردد. سازی میوق و دستمزد پیاده حاسبات آن در سیستم حق م

 کاری:انواع نوبت 

 نوبت کاری صبح و عصر -1
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 و عصر و شب  نوبت کاری صبح-2

 نوبت کاری صبح و شب-3

 نوبت کاری عصر و شب-4

 های زمانی نوبت کاری:بازه

 : نوبت کاری صبح )شیفت صبح( 14صبح تا   6از ساعت 

 )شیفت عصر(: نوبت کاری عصر  22 تا   14از ساعت 

 صبح: نوبت کاری شب )شیفت شب( 6تا  22از ساعت 

 کاری العادۀ نوبتنحوۀ محاسبۀ مبلغ فوق

بر مزِد مقرر، باید  کنند، عالوه قانون کار، افرادی که در طول ماه به طوِر نوبتی کار می  56بر اساس ماده 
 کاری دریافت کنند:العادۀ نوبتعنواِن فوقمبلغی را به 

 بر مزِد مقرر درصد عالوه  10افرادی که در نوبت کاری صبح و عصر مشغول به کار هستند: - 1

 بر مزِد مقرر درصد عالوه 15افرادی که در نوبت کاری صبح و عصر و شب مشغول به کار هستند:  - 2

مزِد  بر  درصد عالوه 22.5افرادی که در نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب مشغول به کار هستند: - 3
 مقرر 

 حداکثر میزان ساعت کاری، باید چند ساعت باشد؟

ساعت در هفته نباید   44روز و ساعت در شبانه   8قانون کار، ساعاِت کاِر کارکنان از  57بر اساس ماده 
 ساعت بیشتر شود.  176تجاوز کند؛ بر همین مبنا، جمِع ساعاِت کار در چهار هفته، نباید از 

 شود؟های کاری چگونه انجام میکاری در نوبت همحاسبات مربوط به اضاف

 قانون کار، در شرایط عادی ارجاِع کار اضافی به افراد با شرایط زیر مجاز می باشد: 59بر اساس ماده 

 الف(موافقت فرد

 بر مزِد مقرر در هر ساعت کار عادیدرصد عالوه  40ب(پرداخت 

 و باید هر دو مورد »الف« و »ب« رعایت شود. 

ساعت در روز تجاوز کند )مگر در موارد استثنایی   4مچنین ساعات کار اضافی ارجاعی به افراد نباید از ه
 و با توافق طرفین(
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 کاری چیست؟ کاری و نوبت تفاوت شب

کاری باید در  های نوبت صورت شیفت کار، مشغول به کار هستند، همیشه به وقتی افراد به صورت نوبت 
کار  کاری یعنی »در برخی از روزها«، افرادی که غیِر نوبتداشته باشند؛ ولی شب   سازمان)محل کار( حضور

 صبح در سازمان حاضر باشند.6الی   22هستند از ساعت 

- مدتکاری، یک نوع قرارداد زمانی میان کاری یک امر موقت و موردی است ولی نوبت عبارت دیگر، شب به 
 شود.بلندمدت محسوب می 
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