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اب
ه مورخ 26923/ت 3699ةشمارۀهاي کشور موضوع مصوباستخدامی دهیاريۀنامینیآ12و 11، 9، 6در اجراي مواد 

، حقوق و مزایاي 19/12/1394مورخ 247132ةبه شمارعالی کارشورايۀت محترم وزیران و بخشنامئهی13/04/1383
دهیاران بر اساس بندهاي ذیل تعیین و در چارچوب اعتبارات دهیاري که به تصویب شوراي اسالمی روستاي مربوط رسیده 

شود.پرداخت می،باشد
رجه هاي دحقوق مبناي دهیاران براي دهیاري،هاي کشوراستخدامی دهیاريۀنامینیآ11ةدر اجراي ماد-ماده یک

شود.عالی کار در هر سال تعیین میکارگیري به میزان حداقل مزد مصوب شورايهدر بدو ب6تا 1
عالی از یک پایه به نرخ تعیین شده توسط شوراي،در سمت دهیار،سال خدمتدهیاران پس از گذشت یک-دوماده

کار برخوردار خواهند شد.
اقالم مصرفی خانوار (بن کارگري) دهیاران با توجه به مصوبات شورايۀمسکن و کمک هزینۀکمک هزین-سهماده 

عالی کار قابل پرداخت خواهد بود.
، ماده واحده قانون عالی کارمندي (حق اوالد) به دهیاران طبق مصوبات شورايعائلهۀکمک هزین-چهارماده 

باشد.بل پرداخت میقا، در هر ماه ازاي هر فرزندبهاصالح قوانین خانواده و جمعیت،
، قانون کار36ماده 1و به استناد تبصره هاي کشوراستخدامی دهیاريۀنامنییآ11ةدر اجراي ماد-پنجماده 

اساس ماده یک این دستورالعمل تعیین بر،دهیاران بر اساس مدرك تحصیلی به شرح جدول ذیل»العاده شغلفوق«
شود:می

1تبصـره  شده براي دهیار و لزوم پاسخگویی در امور محوله، به استناد هاي تعیینولیتؤبا عنایت به مس–ششماده 
حداکثر به میزان مقرر در جدول ذیل بـا توجـه بـه    ،»مزایاي سرپرستی«اي تحت عنوان العادهفوققانون کار،36ماده 
باشد:پرداخت میلیک دستورالعمل) به دهیاران قابةدهیاري (موضوع مادۀدرج

دهیاري تعیین و ابالغ ۀها، مادامی که درجبندي دهیاريدرجهةدستورالعمل نحو1ةذیل مادةبه استناد تبصرتبصره: 
شود.آن دهیاري، یک محسوب میۀنشده است، درج

و باالترفوق لیسانس لیسانسفوق دیپلم
حقوق مبنادرصد15درصد حقوق مبنا10درصد حقوق مبنا5

درجه پنج و ششدرجه سه و چهاردرجه یک و دو 
درصد حقوق مبنا30درصد حقوق مبنا20درصد حقوق مبنا10
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هاي کشور، دهیاران در قبال هر ماه کارکرد از دو و نیم روز استخدامی دهیارينامهآیین9ةدر اجراي ماد-هفتماده 
هاي استحقاقی استفاده نشده (ذخیره شده) شوند. وجه مرخصیقانون کار) برخوردار می64ةمرخصی استحقاقی (موضوع ماد

از محل اعتبارات دهیاري مربوط قابل پرداخت ،براساس درخواست وي،دهیاران در پایان مدت خدمت در سمت دهیار
.باشدمی

خود را ذخیره نماید.ۀروز مرخصی ساالن9تواند بیش از نمی،قانون کار، هر دهیار66ةبر اساس مفاد مادتبصره:
باشد.قانون کار به میزان سالیانه یک ماه قابل پرداخت می24ةاساس مادحق سنوات دهیاران بر-تشماده ه
باشد.عالی کار قابل پرداخت میاساس مصوبات شورايعیدي و پاداش پایان سال بر-نهماده 
توانند متناسب با درآمد دهیاري، ها میهاي کشور، دهیارياستخدامی دهیاريۀنامآیین6ةدر اجراي ماد–هدماده 

اي تحت العادهمصوب دهیاري، از فوقۀوري دهیار و اجراي عملیات عمرانی دهیاري وفق برنامه و بودجمیزان کارایی و بهره
دهیاري توسط شوراي ۀب تفریغ بودجدهیاري پس از تصویعمرانیۀدر حدود اعتبارات بودج»العاده کاراییفوق«عنوان 

ربط، بر اساس جدول ذیل یید دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري ذيأاسالمی روستا، موافقت بخشدار مربوط و ت
شوند:برخوردار 

العاده کاراییمیزان فوقشاخص کارایی

هاارزیابی عملکرد دهیاري

دفتـر  هـا (ابالغـی از سـوي    هاي مندرج در نظامنامه ارزیابی عملکرد دهیاريچه دهیاري بر اساس شاخصچنان
هاي کشور) حایز امتیاز برتـر  ها و دهیاريسازمان شهرداريعملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات ارزیابی 

ـ أاخـذ ت بـا  باشـد ) اندامتیاز شدهباالترینزیکه حااستان هاي% دهیاري10جزء ( دفتـر امـور روسـتایی و    ۀییدی
% حقوق مبناي ماهیانه که 10العاده کارآیی، به میزان حداکثر دهیار مربوطه از فوقربط،ي استانداري ذيشوراها

برخوردار خواهد شد.،باشدبه صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخت می

پیشرفت عملیات عمرانی
هاي مصوب و در عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامهچنانچه عملیات 

که سـقف آن از  دهیاري، مشروط بر اینعمرانیدر هزار بودجه 5قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به میزان 
العاده شغل ماهیانه بیشتر نباشد، قابل پرداخت است.برابر حقوق مبنا و فوق3

تأمین اجتماعی قابل مرخصی استعالجی دهیاران و دریافت غرامت ایام بیماري طبق ضوابط قانون-هیازدماده 
باشد.اعمال می

هاي کشور دهیاران از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول استخدامی دهیارينامهآیین9ةدر اجراي ماد-دهزدواماده 
باشند.مقررات قانون تأمین اجتماعی می
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مأموریت و مرخصی دهیاران با موافقت ،هاي کشوراستخدامی دهیاريۀنامآیین12در اجراي ماده -دهزسیماده 
ي قانون کار و تبصره46العاده مأموریت با رعایت ماده میزان فوقبوده وشوراي اسالمی روستا و اطالع بخشدار مربوطه 

باشد.ذیل آن، در وجه دهیاران قابل پرداخت می
کاري حداکثر به میزان ساعات به دهیارانی که عالوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظیفه نمایند، اضافه-دهچهارماده 

در صورت تأمین اعتبار، با رعایت یید بخشدار مربوطه،تأتعیین 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 مأمور ها بههاي کشور، افرادي که از سایر دستگاهاستخدامی دهیاريۀنامآیین7ةدر اجراي ماد-پانزدهماده 
دستگاه اساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم دربرمور، أمحقوق و مزایاي ،شوندبه سمت دهیار منصوب می

باشد.قابل پرداخت میربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاري ذي
اي به میزان ساعات الزحمهاز حقنمایندمت دهیار انجام وظیفه میوقت در سصورت پارهافرادي که به-دهشانزماده 

وقت متناسب با همچنین دهیاران پارهروز تجاوز نماید) برخوردار خواهند شد. ساعت در طول شبانه4کارکرد (که نباید از 
برخوردار مین اجتماعیأشده در قانون کار و تشده در این دستورالعمل و سایر مزایاي تعیینخود از مزایاي تعیینساعات کار

باشند.می
مالك مین اجتماعی أبینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و تدر مورد سایر موارد و مزایاي پیش-ههفدماده 

عمل خواهد بود.
پرداخت هرگونه وجه دیگري غیر از موارد ذکر شده در قانون کار و این دستورالعمل به دهیار ممنوع -دههجماده 
خواهد بود.

هاي سراسر کشور ابالغ گردیده و معاون و دو تبصره، به استانداريماده ده جاین دستورالعمل در ه
باشد.حسن اجراي آن مینظارت بر ول ؤامور عمرانی استانداري مس



مبلغ کل(ریال)- 31روزه مبلغ کل(ریال)- 30روزه مبلغ شرایط پرداخت عنوان 
8392382 8121660 270722 روزانه حقوق مبنا

0 0 0 کمتر از یک سال سابقه فعالیت در دهیاري
310000 300000 10000 بیش از یک سال سابقه فعالیت در دهیاري
839238 812166 10% حقوق مبنا و 2(%10) درجه 1

1678476 1624332 20% حقوق مبنا (%20) درجه 3و4
2517715 2436498 30% حقوق مبنا و 6(%30) درجه 5
419619 406083 5% حقوق مبنا فوق دیپلم (%5)
839238 812166 10% حقوق مبنا لیسانس (%10)

1258857 1218249 15% حقوق مبنا فوق لیسانس و باالتر (%15)
0 0 812166 به ازاي هر فرزند (10% حقوق مبنا) روز سابقه کمک هزینه عائله مندي- بیشتر از 720

200000 200000 * * کمک هزینه مسکن
1100000 1100000 * * کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار (بن کارگري)

*۱۳۹۵

محاسبه و پرداخت می شود. حقوق و مزایاي دهیاران پاره وقت نیز متناسب با ساعات کار آن ها و بر اساس مفاد قانون کار و دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایاي دهیاران در سال 1395

حقوق پایه

مزایاي سرپرستی

فوق العاده شغل
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