دستورالعمل حقوق و مزاياي دهياران رد سال9314
باسمه تعالي
دس اجشاي هَاد  12 ٍ 11 ،9 ،6آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس هَضَع هصَة ضوبسُ /3699ت  ُ 26923هَسخ
ّ 1383/4/13يبت هحتشم ٍصيشاى ٍ ثخطٌبهِ ضَسايعبلي وبس ثِ ضوبسُ  227413هَسخ  ،1393/12/25حمَق ٍ هضايبي
دّيبساى ثش اسبس ثٌذّبي ريل تعييي ٍ دس چبسچَة اعتجبسات دّيبسي وِ ثِ تصَيت ضَساي اسالهي سٍستبي هشثَط سسيذُ
ثبضذ؛ پشداخت هيضَد.
مبدٌ يك -دس اجشاي هبدُ  11آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي سشاسش وطَس حمَق هجٌبي دّيبساى ثشاي دّيبسيّبي
دسجِ  1تب  6دس ثذٍ ثىبسگيشي ثِ هيضاى حذالل هضد هصَة ضَسايعبلي وبس دس ّش سبل تعييي هيضَد.
مبدٌ دي -دّيبساى پس اص گزضت يهسبل خذهت دس سوت دّيبس اص يه پبيِ ثِ ًشخ تعييي ضذُ تَسط ضَسايعبلي
وبس ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ.
مبدٌ سٍ -ووه ّضيٌِ هسىي ٍ ووه ّضيٌِ الالم هصشفي خبًَاس (ثي وبسگشي) دّيبساى ثب تَجِ ثِ هصَثبت
ضَسايعبلي وبس لبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
مبدٌ چُبر -ووه ّضيٌِ عبئلِهٌذي (حك اٍالد) ثِ دّيبساى طجك هصَثبت ضَسايعبلي وبس ،هبدُ ٍاحذُ لبًَى اصالح
لَاًيي خبًَادُ ٍ جوعيت،ثِاصاي ّش فشصًذ ،دس ّش هبُ لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ پىج -دس اجشاي هبدُ  11آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي سشاسش وطَس ٍ ثِ استٌبد تجصشُ  1هبدُ  36لبًَى وبس،
«فًقالعبدٌ شغل» دّيبساى ثش اسبس هذسن تحصيلي ثِ ضشح جذٍل ريل ثشاسبس هبدُ يه ايي دستَسالعول تعييي
هيضَد:
فًق ديپلم

ليسبوس

فًق ليسبوس ي ببالتر

 5دسصذ حمَق هجٌب

 10دسصذ حمَق هجٌب

 15دسصذحمَق هجٌب

مبدٌ شش – ثب عٌبيت ثِ هسئَليتّبي تعييي ضذُ ثشاي دّيبس ٍ لضٍم پبسخگَيي دس اهَس هحَلِ ،ثِ استٌبد تجصشُ 1
هبدُ  36لبًَى وبس ،فَقالعبدُاي تحت عٌَاى «مسايبي سرپرستي» ،حذاوثش ثِ هيضاى همشس دس جذٍل ريل ثاب تَجاِ ثاِ
دسجِ دّيبسي (هَضَع هبدُ يه دستَسالعول) ثِ دّيبساى لبثل پشداخت هيثبضذ:
درجٍ يك ي دي

درجٍ سٍ ي چُبر

درجٍ پىج ي شش

 10دسصذ حمَق هجٌب

 20دسصذ حمَق هجٌب

 30دسصذ حمَق هجٌب

تبصرٌ 6ثِ استٌبد تجصشُ ريل هبدُ  1دستَسالعول ًحَُ دسجِثٌذي دّيبسيّب ،هبداهي وِ دسجِ دّيبسي تعييي ٍ اثالغ
ًطذُ است ،دسجِ آى دّيبسي ،يه هحسَة هيضَد.
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مبدٌ َفت  -دس اجشاي هبدُ  9آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس ،دّيبساى دس لجبل ّش هبُ وبسوشد اص دٍ ٍ ًين
سٍص هشخصي استحمبلي (هَضَع هبدُ  64لبًَى وبس) ثشخَسداس هيضًَذٍ .جِ هشخصيّبي استحمبلي استفبدُ ًطذُ (رخيشُ
ضذُ) دّيبساى دس پبيبى هذت خذهت دس سوت دّيبس ثشاسبس دسخَاست ٍي اص هحل اعتجبسات دّيبسي هشثَطِ لبثل پشداخت
خَاّذ ثَد.
تبصرٌ 6ثش اسبس هفبد هبدُ  66لبًَى وبسّ ،ش دّيبس ًويتَاًذ ثيص اص  9سٍص هشخصي سبالًِ خَد سا رخيشُ ًوبيذ.
مبدٌ َشت  -حك سٌَات دّيبساى ثشاسبس هبدُ  24لبًَى وبس ثِ هيضاى سبليبًِ يه هبُ لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ وٍ  -عيذي ٍ پبداش پبيبى سبل ثشاسبس هصَثبت ضَسايعبلي وبس لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ دٌ– دس اجشاي هبدُ  6آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي سشاسش وطَس ،دّيبسيّب هيتَاًٌذ هتٌبست ثب دسآهذ
دّيبسي ،هيضاى وبسايي ٍ ثْشٍُسي دّيبس ٍ اجشاي عوليبت عوشاًي دّيبسي ٍفك ثشًبهِ ٍ ثَدجِ هصَة دّيبسي ،اص
فَقالعبدُاي تحت عٌَاى «فَقالعبدُ وبسايي» دس حذٍد اعتجبسات ثَدجِ هصَة دّيبسي پس اص تصَيت تفشيػ ثَدجِ دّيبسي
تَسط ضَساي اسالهي سٍستب ،هَافمت ثخطذاس هشثَط ٍ تبييذ دفتش اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ريسثط ،ثش اسبس
جذٍل ريل ثشخَسداس ضًَذ:
شبخص كبرايي

ميسان فًقالعبدٌ كبرايي
دس صَست اعالم سضبيت وتجي ضَساي اسالهي سٍستب اص عولىشد دّيبسي ،ثب هذ ًظش لشاس گشفتي ضبخصّبي اسصيبثي

اسصيبثي عولىشد دّيبسيّب

عولىشد دّيبسيّب (اثالؼي سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّيبسيّبي وطَس) اص سَي ثخطذاسي ريسثط ٍ اخز تبييذيِ دفتش
اهَس سٍستبيي ٍ ضَساّبي استبًذاسي ،فَقالعبدُ وبسآيي هعبدل  %10حمَق هجٌبي هبّيبًِ ،ثِ صَست سبليبًِ هحبسجِ
ٍ دس پبيبى سبل هبلي لبثل پشداخت هيثبضذ.
چٌبًچِ عوليبت عوشاًي دس طَل يه سبل ٍ دس دٍسُ خذهت دّيبس دس ايي سوت ،طجك ثشًبهِّبي هصَة ٍ دس لبلت

پيطشفت عوليبت عوشاًي

ثَدجِ هصَة اًجبم ضذُ ثبضذ ثِ هيضاى  5دس ّضاس ثَدجِ هصَة دّيبسي ،هطشٍط ثش اييواِ سامآ آى اص  3ثشاثاش
حمَق هجٌب ٍ فَقالعبدُ ضؽل هبّيبًِ ثيطتش ًجبضذ ،لبثل پشداخت است.

مبدٌ يبزدٌ -هشخصي استعالجي دّيبساى ٍ دسيبفت ؼشاهت ايبم ثيوبسي طجك ضَاثط لبًًَتأهيي اجتوبعي لبثل اعوبل
هيثبضذ.
مبدٌ ديازدٌ -دس اجشاي هبدُ  9آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس دّيبساى اص ًظش ثيوِ ٍ ثبصًطستگي هطوَل
همشسات لبًَى تأهيي اجتوبعي هيثبضٌذ.
مبدٌ سيسدٌ -دس اجشاي هبدُ  12آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي سشاسش وطَس هأهَسيت ٍ هشخصي دّيبساى
هيثبيست ثب هَافمت ضَساي اسالهي سٍستب ٍ اطالع ثخطذاس هشثَطِ ثب صذٍس احىبم هشخصي ٍ هأهَسيت دّيبس تَسط
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ثخطذاس صَست پزيشفتِ ٍ هيضاى فَقالعبدُ هأهَسيت ثب سعبيت هبدُ  46لبًَى وبس ٍ تجصشُي ريل آى ،دس ٍجِ دّيبساى
لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ چُبردٌ -ثِ دّيبساًي وِ عالٍُ ثش سبعبت همشس اداسي اًجبم ٍظيفِ ًوبيٌذ ،اضبفِوبسي حذاوثش ثِ هيضاى سبعبت
تعييي ضذُ دس جذٍل ريل ثب تصَيت ضَساي اسالهي سٍستب ٍ تبييذ ثخطذاس هشثَطِ ،دس صَست تأهيي اعتجبس ،ثب سعبيت
همشسات لبًَى وبس پشداخت خَاّذ گشديذ.
درجٍ يك ي دي

درجٍ سٍ ي چُبر

درجٍ پىج ي شش

 40سبعت

 60سبعت

 80سبعت

مبدٌ پبوسدٌ -دس اجشاي هبدُ  7آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي سشاسش وطَس ،افشادي وِ اص سبيش دستگبُّب ثِصَست
هأهَس ثِ سوت دّيبس هٌصَة هيضًَذ حمَق ٍ هضايبي خَد سا ثشاسبس ضَاثط استخذاهي حبون ثش آى هستخذم دس دستگبُ
ريسثط هحبسجِ ٍ اص هحل اعتجبسات دّيبسي دسيبفت ًوَدُ ٍ يب دس صَست دسخَاست خَدضبى ثشاسبس هفبد ايي دستَسالعول
دسيبفت خَاٌّذ ًوَد.
مبدٌ شبوسدٌ -افشادي وِ ثِصَست پبسٍُلت دس سوت دّيبس اًجبم ٍظيفِ هيًوبيٌذاص حكالضحوِاي ثِ هيضاى سبعبت
وبسوشد (وِ ًجبيذ اص  4سبعت دس طَل ضجبًِسٍص تجبٍص ًوبيذ) ثشخَسداس خَاٌّذ ضذّ .وچٌيي دّيبساى پبسٍُلت هتٌبست ثب
سبعبت وبسخَد اص هضايبي تعييي ضذُ دس ايي دستَسالعول ٍ سبيش هضايبي تعييي ضذُ دس لبًَى وبس ٍ تبهيي اجتوبعي ثشخَسداس
هيثبضٌذ.
مبدٌ َفدٌ -دس هَسد سبيش هَاسد ٍ هضايبي پيصثيٌي ًطذُ دس ايي دستَسالعول ،لبًَى وبس ٍ تبهيي اجتوبعي هالن
عول خَاّذ ثَد.
مبدٌ َجدٌ -پشداخت ّشگًَِ ٍجِ ديگشي ؼيش اص هَاسد روش ضذُ دس لبًَى وبس ٍ ايي دستَسالعول ثِ دّيبس هوٌَع
خَاّذ ثَد.
ايه دستًرالعمل در َجدٌ مبدٌ ي دي تبصرٌ ،بٍ استبوداريَبي سراسر كشًر ابالغ گرديدٌ ي
معبين امًر عمراوي استبوداري مسئًل حسه اجراي آن ميببشد.
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عنوان

شرايط پرداخت

مبلغ (ريال)

مبلغ كل (ريال)93 -روزه

مبلغ كل (ريال)91 -روزه

حمَق هجٌب

ريزاوٍ

،73،437

3،1،4،،77

3،7،1،3،7

كمتر از يك سبل سببقٍ فعبليت در دَيبري

7

7

7

بيش از يك سبل سببقٍ فعبليت در دَيبري

17،777

777،777

717،777

درجٍ  1ي ،

( %17حقًق مبىب)

31،،4،7

37،،137

درجٍ  7ي 4

( %،7حقًق مبىب)

1،4،4،،477

1،43،،747

درجٍ  7ي ،

( %77حقًق مبىب)

،،173،،37

،،،74،714

فًق ديپلم

( %7حقًق مبىب)

77،،،17

7،4،74،

ليسبوس

( %17حقًق مبىب)

31،،4،7

37،،137

فًق ليسبوس ي ببالتر

( %17حقًق مبىب)

1،7،4،،74

1،174،،75

بٍ ازاي َر فرزود

( %17حقًق مبىب)

31،،4،7

37،،137

*

،77777

،77777

*

1،177،777

1،177،777

حمَق پبيِ

هضايبي سشپشستي

فَقالعبدُ ضؽل
ووه ّضيٌِ عبئلِهٌذي-

بيشتر از  3،7ريز سببقٍ

ووه ّضيٌِ هسىي

*

ووه ّضيٌِ الالم هصشفي خبًَاس (ثي وبسگشي)

*

1ـ حقًق ي مسايبي دَيبران پبرٌيقت ويس متىبسب بب سبعبت كبر آن َب ي بر اسبس مفبد قبوًن كبر ي دستًرالعمل وحًٌ تعييه حقًق ي مسايبي دَيبران در سبل  1754محبسبٍ ي
پرداخت ميشًد.

