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ه مورخ 26923ت /3699هاي کشور موضوع مصوب شماره نامه استخدامی دهیاريآئین12و 11، 6،9در اجراي مواد
حقوق و مزایاي ، 23/12/1392مورخ 206774به شماره عالی کارهیئت محترم وزیران و بخشنامه شوراي13/4/1383

دهیاران بر اساس بندهاي ذیل تعیین و در چارچوب اعتبارات دهیاري که به تصویب شوراي اسالمی روستاي مربوط رسیده 
.شودباشد، پرداخت می

هاي هاي سراسر کشور حقوق مبناي دهیاران براي دهیارينامه استخدامی دهیاريآئین11در اجراي ماده -ماده یک
.شودعالی کار در هر سال تعیین میبدو بکارگیري به میزان حداقل مزد مصوب شورايدر6تا 1درجه 

عالی کار سال خدمت در سمت دهیار از یک پایه به نرخ تعیین شده توسط شورايدهیاران پس از گذشت یک-بند دو
.برخوردار خواهند شد

دهیاران با توجه به مصوبات ) بن کارگري(کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار -ماده سه
.عالی کار قابل پرداخت خواهد بودشوراي

عالی کار و تا دو فرزند قابل به دهیاران طبق مصوبات شوراي) حق اوالد(مندي کمک هزینه عائله-ماده چهار
.باشدپرداخت می

، قانون کار36ماده 1و به استناد تبصره هاي سراسر کشورنامه استخدامی دهیاريآئین11ماده در اجراي-ماده پنج
دهیاران بر اساس مدرك تحصیلی به شرح جدول ذیل براساس ماده یک این دستورالعمل تعیین »العاده شغلفوق«

:شودمی

1تبصره هاي تعیین شده براي دهیار و لزوم پاسخگویی در امور محوله، به استناد با عنایت به مسئولیت–ماده شش 
حداکثر به میزان مقرر در جدول ذیل بـا توجـه بـه    ،»مزایاي سرپرستی«اي تحت عنوان العادهفوققانون کار،36ماده 

:باشدپرداخت میلبه دهیاران قاب) موضوع ماده یک دستورالعمل(درجه دهیاري 

ها، مادامی که درجه دهیاري تعیین و ابالغ بندي دهیاريدستورالعمل نحوه درجه1به استناد تبصره ذیل ماده : تبصره
.شودنشده است، درجه آن دهیاري، یک محسوب می

فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلم
درصدحقوق مبنا15درصد حقوق مبنا10درصد حقوق مبنا5

درجه پنج و ششدرجه سه و چهاردرجه یک و دو 
درصد حقوق مبنا30درصد حقوق مبنا20درصد حقوق مبنا10



هاي کشور، دهیاران در قبال هر ماه کارکرد از دو و نیم نامه استخدامی دهیاريآئین9در اجراي ماده -ماده هفت 
ذخیره (هاي استحقاقی استفاده نشده وجه مرخصی. شوندبرخوردار می) قانون کار64موضوع ماده (روز مرخصی استحقاقی 

است وي از محل اعتبارات دهیاري مربوطه قابل پرداخت دهیاران در پایان مدت خدمت در سمت دهیار براساس درخو) شده
.خواهد بود

.روز مرخصی ساالنه خود را ذخیره نماید9تواند بیش از قانون کار، هر دهیار نمی66بر اساس مفاد ماده :تبصره
.باشدقانون کار به میزان سالیانه یک ماه قابل پرداخت می24حق سنوات دهیاران براساس ماده - ماده هشت 

.باشدعالی کار قابل پرداخت میعیدي و پاداش پایان سال براساس مصوبات شوراي-ماده نه 
توانند متناسب با درآمد ها میهاي سراسر کشور، دهیارينامه استخدامی دهیاريآیین6در اجراي ماده –ماده ده

ري وفق برنامه و بودجه مصوب دهیاري، از وري دهیار و اجراي عملیات عمرانی دهیادهیاري، میزان کارایی و بهره
در حدود اعتبارات بودجه مصوب دهیاري پس از تصویب تفریغ بودجه » العاده کاراییفوق«اي تحت عنوان العادهفوق

ربط، بر استانداري ذيو شوراهاي دهیاري توسط شوراي اسالمی روستا، موافقت بخشدار مربوط و تایید دفتر امور روستایی
:شونددول ذیل برخوردار اساس ج

العاده کاراییمیزان فوقشاخص کارایی
حقـوق  % 10حداکثرهاي کشور به میزانها و دهیاريهاي ابالغی از سوي سازمان شهرداريبر اساس شاخصهاارزیابی عملکرد دهیاري

.باشدمبناي ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخت می

چنانچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامه هاي مصوب و در پیشرفت عملیات عمرانی
که سقف آن اینرمشروط ب،دهیاريیافتهتحققدر هزار بودجه 5قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به میزان 

.قابل پرداخت است،العاده شغل ماهیانه بیشتر نباشدبرابر حقوق مبنا و فوق3از 

مرخصی استعالجی دهیاران و دریافت غرامت ایام بیماري طبق ضوابط قانونتأمین اجتماعی قابل اعمال -ماده یازده
.باشدمی

هاي کشور دهیاران از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول نامه استخدامی دهیاريآئین9در اجراي ماده -ماده دوازده
.باشنداعی میمقررات قانون تأمین اجتم

هاي سراسر کشور مأموریت و مرخصی دهیاران نامه استخدامی دهیاريآئین12در اجراي ماده -ماده سیزده
با صدور احکام مرخصی و مأموریت دهیار توسط هبایست با موافقت شوراي اسالمی روستا و اطالع بخشدار مربوطمی

در وجه دهیاران قابل ي ذیل آن،و تبصرهقانون کار46با رعایت ماده العاده مأموریت بخشدار صورت پذیرفته و میزان فوق
.باشدپرداخت می

کاري حداکثر به میزان ساعات به دهیارانی که عالوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظیفه نمایند، اضافه-ماده چهارده
در صورت تأمین اعتبار، با رعایت ،وطهتایید بخشدار مربتعیین شده در جدول ذیل با تصویب شوراي اسالمی روستا و

.مقررات قانون کار پرداخت خواهد گردید



درجه پنج و ششدرجه سه و چهاردرجه یک و دو 
ساعت80ساعت60ساعت40

صورت ها بههاي سراسر کشور، افرادي که از سایر دستگاهنامه استخدامی دهیاريآئین7در اجراي ماده -ماده پانزده
شوند حقوق و مزایاي خود را براساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه به سمت دهیار منصوب میمأمور 

ذیربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاري دریافت نموده و یا در صورت درخواست خودشان براساس مفاد این دستورالعمل 
.دریافت خواهند نمود
اي به میزان ساعات الزحمهنماینداز حقوقت در سمت دهیار انجام وظیفه میارهصورت پهافرادي که ب- ماده شانزده

وقت متناسب با همچنین دهیاران پاره. برخوردار خواهند شد) روز تجاوز نمایدساعت در طول شبانه4که نباید از (کارکرد 
برخوردار ده در قانون کار و تامین اجتماعیساعات کارخود از مزایاي تعیین شده در این دستورالعمل و سایر مزایاي تعیین ش

.باشندمی
بینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و تامین اجتماعی مالك در مورد سایر موارد و مزایاي پیش-ماده هفده
.عمل خواهد بود

ه دهیار ممنوع پرداخت هرگونه وجه دیگري غیر از موارد ذکر شده در قانون کار و این دستورالعمل ب-ماده هجده
.خواهد بود

هاي سراسر کشور ابالغ گردیده و و دو تبصره، به استانداريماده این دستورالعمل در هجده 
.باشدمعاون امور عمرانی استانداري مسئول حسن اجراي آن می


