














مبلغ کل(ریال)- 31روزه مبلغ کل(ریال)- 30روزه مبلغ شرایط پرداخت عنوان 
9609287 9299310 309977 روزانه حقوق مبنا

0 0 0 کمتر از یک سال سابقه فعالیت در دهیاري
527000 510000 17000 بیش از یک سال سابقه فعالیت در دهیاري
960929 929931 10% حقوق مبنا و 2(%10) درجه 1

1921857 1859862 20% حقوق مبنا (%20) درجه 3و4
2882786 2789793 30% حقوق مبنا و 6(%30) درجه 5
480464 464966 5% حقوق مبنا فوق دیپلم (%5)
960929 929931 10% حقوق مبنا لیسانس (%10)

1441393 1394897 15% حقوق مبنا فوق لیسانس و باالتر (%15)
0 0 929931 به ازاي هر فرزند (10% حقوق مبنا) روز سابقه کمک هزینه عائله مندي- بیشتر از 720

400000 400000 * * کمک هزینه مسکن
1100000 1100000 * * کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار (بن کارگري)

*۱۳۹۶

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 1396

حقوق پایه

مزایاي سرپرستی

فوق العاده شغل
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مورخ اه26923/ت 3699شماره ههاي کشور موضوع مصوبنامه استخدامی دهیاريآئین12و 11، 9، 6در اجراي مواد 
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 28/12/1395مورخ 253994شماره ت محترم وزیران و بخشنامهاهی13/4/1383

مزایاي دهیاران بر اساس بندهاي ذیل تعیین و در چارچوب اعتبارات دهیاري که به تصویب شوراي اسالمی حقوق و 
شود.پرداخت می؛روستاي مربوط رسیده باشد

براي 1396در سال رانحقوق مبناي دهیا،هاي کشورنامه استخدامی دهیارينییآ11در اجراي ماده -ماده یک
ریال (سیصد و نه هزار و نهصد 977/309روزانه به میزان مبلغ کارگیري حداقل مزد هدر بدو ب6تا 1هاي درجه دهیاري

شود.عالی کار تعیین میمصوب شورايوهفتاد و هفت ریال) 
عالی از یک پایه به نرخ تعیین شده توسط شوراي،در سمت دهیار،سال خدمتدهیاران پس از گذشت یک-دوماده

کار برخوردار خواهند شد.
ریال و بن 000/400کمک هزینه مسکن به مبلغ 1396براساس مصوبه شوراي عالی کار ابتداي سال -سهماده 

بل پرداخت ریال به دهیاران اعم از مجرد و متاهل قا000/100/1کارگري (کمک هزین اقالم مصرفی خانوار) به مبلغ 
.باشدمی

براساس مصوبه شوراي عالی کار و با رعایت ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده -چهارماده 
روز سابقه 720مندي (حق اوالد) با دارا بودن کمک هزینه عائله1396مجلس شوراي اسالمی از ابتداي سال 1392مصوب 

.باشد) قابل پرداخت میریال931/929هرفرزند ماهانه سه برابر حداقل مزد (پرداخت حق بیمه به ازاي 
، قانون کار36ماده 1و به استناد تبصره هاي کشورنامه استخدامی دهیاريآئین11در اجراي ماده -پنجماده 

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

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

باشد:پرداخت میلدرجه دهیاري (موضوع ماده یک دستورالعمل) به دهیاران قاب

فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلم
حقوق مبنادرصد15درصد حقوق مبنا10درصد حقوق مبنا5

درجه پنج و ششدرجه سه و چهاردرجه یک و دو 
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ها، مادامی که درجه دهیاري تعیین و ابالغ بندي دهیاريدستورالعمل نحوه درجه1به استناد تبصره ذیل ماده تبصره: 
شود.نشده است، درجه آن دهیاري، یک محسوب می

، مرخصی قانون کار64ماده و با رعایت هاي کشورنامه استخدامی دهیاريآئین9در اجراي ماده -هفتماده 
هاي استحقاقی استفاده نشده . وجه مرخصیباشدروز) می5/2قبال هر ماه کارکرد یک ماه (در دهیاراناستحقاقی ساالنه

از محل اعتبارات دهیاري مربوط قابل ،براساس درخواست وي،(ذخیره شده) دهیاران در پایان مدت خدمت در سمت دهیار
.باشدمیپرداخت 
روز مرخصی ساالنه خود را ذخیره نماید.9تواند بیش از نمی،قانون کار، هر دهیار66بر اساس مفاد ماده تبصره:

باشد.قابل پرداخت میحقوق قانون کار به میزان سالیانه یک ماه 24حق سنوات دهیاران براساس ماده -تشماده ه
باشد.ی کار قابل پرداخت میعالعیدي و پاداش پایان سال براساس مصوبات شوراي-نهماده 
توانند متناسب با درآمد دهیاري، ها میهاي کشور، دهیارينامه استخدامی دهیاريآیین6در اجراي ماده –هدماده 

اي تحت العادهوري دهیار و اجراي عملیات عمرانی دهیاري وفق برنامه و بودجه مصوب دهیاري، از فوقمیزان کارایی و بهره
دهیاري پس از تصویب تفریغ بودجه دهیاري توسط شوراي عمرانیدر حدود اعتبارات بودجه »العاده کاراییفوق«عنوان 

ربط، بر اساس جدول ذیل اسالمی روستا، موافقت بخشدار مربوط و تایید دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري ذي
شوند:برخوردار 

العاده کاراییمیزان فوقشاخص کارایی

هاارزیابی عملکرد دهیاري

هـا (ابالغـی از سـوي    هاي مندرج در نظامنامه ارزیـابی عملکـرد دهیـاري   چه دهیاري بر اساس شاخصچنان
هاي استان) با % از باالترین امتیازهاي دهیاري10هاي کشور) حایز امتیاز برتر (ها و دهیاريسازمان شهرداري

% 10العاده کارآیی، به میزان حـداکثر  باشد، دهیار مربوطه از فوقشوراها شدهاخذ تاییدیه دفتر امور روستایی و 
باشـد؛ برخـوردار   حقوق مبناي ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخـت مـی  

خواهد شد.

پیشرفت عملیات عمرانی
هاي مصـوب و  در این سمت، طبق برنامهچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار چنان

کـه سـقف   دهیاري، مشروط بر اینعمرانیدر هزار بودجه 5در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به میزان 
العاده شغل ماهیانه بیشتر نباشد، قابل پرداخت است.برابر حقوق مبنا و فوق3آن از 

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

مبنادرصد حقوق 30درصد حقوق مبنا20درصد حقوق مبنا10
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هاي کشور دهیاران از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول نامه استخدامی دهیاريآئین9در اجراي ماده -دهزدواماده 
باشند.مقررات قانون تأمین اجتماعی می

مأموریت و مرخصی دهیاران با موافقت ،هاي کشورنامه استخدامی دهیاريآئین12جراي ماده در ا-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 ارانی که عالوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظیفه نمایند، اضافهبه دهی-دهچهارماده 

در صورت تأمین اعتبار، با رعایت تایید بخشدار مربوطه،تعیین شده در جدول ذیل با تصویب شوراي اسالمی روستا و
مقررات قانون کار پرداخت خواهد گردید.

درجه پنج و ششچهاردرجه سه و درجه یک و دو 
ساعت80ساعت60ساعت40

صورت مأمور ها بههاي کشور، افرادي که از سایر دستگاهنامه استخدامی دهیاريآئین7در اجراي ماده -پانزدهماده 
براساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه مامور، حقوق و مزایاي ،شوندبه سمت دهیار منصوب می

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

وقت متناسب با پارهروز تجاوز نماید) برخوردار خواهند شد. همچنین دهیاران ساعت در طول شبانه4کارکرد (که نباید از 
برخوردار ساعات کارخود از مزایاي تعیین شده در این دستورالعمل و سایر مزایاي تعیین شده در قانون کار و تامین اجتماعی

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

ود.عمل خواهد ب
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 و دو تبصره، به استانداريماده ده جاین دستورالعمل در ه
باشد.میحسن اجراي آن نظارت بر معاون امور عمرانی استانداري مسئول 
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