
فرم درخواست مرخصي روزانه كاركنان دهياري
دهياري: بخش: شهرستان: استان:

سمت:  نام و نامخانوادگي:
تاريخ خاتمه:    /   /    ۱۳ تاريخ شروع:   /   /    ۱۳   مدت مرخصي:        روز      

نوع مرخصي: استحقاقي:         استعالجي: 
مدارك پيوست مرخصي استعالجي:

نام و نام خانوادگي دهيار:
تاريخ، امضا و مهر دهياري:

فرد متقاضي بايد بهطريق مقتضي قبل از درخواست مرخصي از استحقاق خود براي استفاده از مرخصي مورد نظر اطمينان يابد.

اين فرم در راستاي اجراي ماده ۹ آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور مصوب ۱۳۸٢ و اجراي ضوابط مربوط به مرخصي مندرج در قانون كار و تامين اجتماعي 
تهيه شدهاست.

اين فرم در ٢ نسخه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضا، مهر و ثبت معتبر خواهد بود. (متقاضي و دهياري موظف به حفظ و نگهداري نسخههاي 
امضا شده ميباشند). 

فرم ماموريت روزانه كاركنان دهياري
دهياري: بخش: شهرستان: استان:

سمت: نام و نامخانوادگي:
نوع درخواست: صدور حكم ماموريت          تمديد ماموريت 

نوع ماموريت: انفرادي            گروهي 
موضوع ماموريت: محل ماموريت:

تاريخ شروع:    /    /     ۱۳                              تاريخ خاتمه:   /   /    ۱۳ مدت ماموريت:        روز
محل اقامت: تامين شدهاست                           تامين نشدهاست 

وسيله رفت و برگشت:

نام و نام خانوادگي دهيار:
تاريخ، امضا و مهر دهياري:

اين فرم در راستاي اجراي ماده ۹ آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور مصوب ۱۳۸٢ و اجراي ضوابط مربوط به مرخصي مندرج در قانون كار و تامين اجتماعي 
تهيه شدهاست.

اين قرارداد در ٢ نسخه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضا، مهر و ثبت معتبر خواهد بود. (متقاضي و دهياري موظف به حفظ و نگهداري نسخه
هاي امضا شده ميباشند). 

فرم درخواست مرخصي روزانه دهيار
دهياري: بخش: شهرستان: استان:

نوع فعاليت دهيار: تماموقت       پارهوقت  نام و نامخانوادگي دهيار:
تاريخ شروع:   /   /    ۱۳                        تاريخ خاتمه:   /  /    ۱۳ مدت مرخصي:        روز

نوع مرخصي: استحقاقي:    استعالجي: 
مدارك پيوست مرخصي استعالجي:

موافقت ميشود:           موافقت نميشود: 
تاريخ، امضا و مهر شوراي اسالمي روستا: 

ت 
موافق

شورا

تاييد ميشود:           تاييد نميشود: 
نام نام خانوادگي بخشدار:                                     تاريخ، امضا و مهر بخشداري:

تاييد 
بخشدار

دهيار بايد بهطريق مقتضي قبل از درخواست مرخصي از استحقاق خود براي استفاده از مرخصي مورد نظر اطمينان يابد.
اين فرم در راستاي اجراي ماده ۱۶ اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياريها مصوب ۱۳۸۰ و اجراي ضوابط مربوط به مرخصي مندرج در قانون كار و تامين 

اجتماعي تهيه شدهاست.
اين فرم در ٤ نسخه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضا، مهر و ثبت معتبر خواهد بود. (دهيار، دهياري، شورا و بخشداري موظف به حفظ و 

نگهداري نسخههاي امضا شده ميباشند). 

فرم ماموريت روزانه دهيار
دهياري: بخش: شهرستان: استان:

نوع فعاليت دهيار: تماموقت       پارهوقت  نام و نامخانوادگي دهيار:
نوع درخواست: صدور حكم ماموريت          تمديد ماموريت 

نوع ماموريت: انفرادي            گروهي 
محل ماموريت:                                                     موضوع ماموريت:

تاريخ شروع:    /    /    ۱۳                     تاريخ خاتمه:    /    /    ۱۳                         مدت ماموريت:        روز
محل اقامت: تامين شدهاست                           تامين نشدهاست 

وسيله رفت و برگشت: 
موافقت ميشود:           موافقت نميشود: 

تاريخ، امضا و مهر شوراي اسالمي روستا:

ت 
موافق

شورا

تاييد ميشود:      تاييد نميشود:
نام نام خانوادگي بخشدار:                                     تاريخ، امضا و مهر بخشداري:

تاييد 
بخشدار

اين فرم در راستاي اجراي ماده ۱۶ اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياريها مصوب ۱۳۸۰ و اجراي ضوابط مربوط به مرخصي مندرج در قانون كار و تامين 
اجتماعي تهيه شدهاست.

اين فرم در ٤ نسخه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضا، مهر و ثبت معتبر خواهد بود. (دهيار، دهياري، شورا و بخشداري موظف به حفظ و 
نگهداري نسخههاي امضا شده ميباشند).


