
 

 

 

دستورالعمل نحوه تعييه حقوق و مزاياي دهياران 
  1399    رد سال

 

 

 

دستورالعمل نحوه تعييه حقوق و مزاياي 

 1398 دهياران رد سال
 



                        سازمان شهرداري اه و  دهياري اهي كشور1399دستورالعمل نحوه تعييه حقوق و مزاياي دهياران رد سال 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 
 

 
باسمه تعالي 

 ا 55343ُت /78335آييي ًبهِ استرساهي زّيبضي ّبي وشَض هَضَع اطالحيِ شوبضُ 10 ٍ هبز5ُ، هبزُ 1 هبزُ 2زض اجطاي تجظطُ 

ٍ 26/01/1399 هَضخ 7933ّبي شوبضُ   شَضايؼبلي وبض هَضَع ثرشٌبه99ِ ّيئت هحتطم ٍظيطاى ٍ هظَثبت سبل 26/06/1398هَضخ 

 ضيبست هحتطم 16/11/98 هَضخ 59372 ٍظيط هحتطم تؼبٍى، وبض ٍ ضفبُ اجتوبػي ٍ ثرشٌبهِ شوبضُ 31/03/99 هَضخ 48692

ثط اسبس هَاز ظيطتؼييي ٍ زض چبضچَة اػتجبضات زّيبضي وِ ثِ تظَيت شَضاي اسالهي 1399سبظهبى؛حمَق ٍ هعايبي زّيبضاى زض سبل 

 .، پس اظ طي هطاحل لبًًَي، لبثل پطزاذت هي ثبشس1382 آييي ًبهِ هبلي زّيبضي ّبهظَة32 هبزُ 2ضٍستب ضسيسُ ثبشس؛ ثب ضػبيت تجظطُ 

ّبي  ثب زض ًظط گطفتي هبُ) 31/03/99 تب 01/01/99زّيبضاى اظ تبضيد «حداقل مسد مبَيبوٍ» ثط اسبس هظَثبت شَضايؼبلي وبض، -1مبدٌ 

ِ هيعاى 6 تب 1ثطاي زّيبضي ّبي زضجبت ( ضٍظ31ُ زض 01/04/99اظ تبضيد « حسالل هعز هبّيبًِ»ضوٌبً .  ضيبلتؼييي هي شَز18966079 ث

ِ هيعاى 30ّبي  هبُ  .گطزز  ضيبل تؼييي هي19741079 ضٍظُ 31 ضيبل ٍ 19104270 ضٍظُ ث

 :  زّيبضاى ثط اسبس زضجِ ثِ شطح جسٍل ظيط، تؼييي هي شَز«فًق العبدٌ ضغل» لبًَى وبض، 36 هبزُ 1 ثِ استٌبز تجظطُ -2مبدٌ 

، ثِ هيعاى همطض زض جسٍل ظيط ثب تَجِ ثِ زضجِ زّيبضي، ثِ «مسايبي سرپرستي» لبًَى وبض، 36 هبزُ 1ثِ استٌبز تجظطُ –3مبدٌ 

 :زّيبضاى لبثل پطزاذت هي ثبشس

 هظَثِ شَضايؼبلي وبض،ثِ زّيبضاًي وِ زاضاي حسالل يه سبل سبثمِ وبضشسُ ٍ يب يه سبل اظ زضيبفت 2 ثٌس 3ثِ استٌبز تجظطُ -4مبدٌ 

 58333 اظپبيِ سٌَاتيجِ هيعاى ضٍظاًِ 31/03/99 تب 01/01/99ثبشس، اظ تبضيد   آًبى زض ّوبى زّيبضي گصشتِپبيٍ سىًاتيآذطيي 

ِ هيعاى 30ّبي  زضهب01/04/99ٍُ اظ تبضيد  ( ضيبل1808323هبّيبًِ )ضيبل  ضيبل پطزاذت 1033323 ضٍظُ 31 ضيبل ٍ 999990 ضٍظُ ث

 .شَز هي

ثيٌي شسُ ثبثت  اًس هتٌبست ثب هجلؾ پيش  يب ثؼس اظ آى ثب ّط ػٌَاى زض زّيبضي سبثمِ وبض زاشت01/01/91ِزّيبضاًي وِ اظ تبضيد :تًضيح

 .هٌس ذَاٌّسشس ّبي شي ضثط ثْطُ اظ هجوَع پبيِ سٌَاتي سبل (وبض هظَثبت سبليبًِ شَضايؼبلي)پبيِ سٌَاتي زض ّط سبل 

 لبًَى تأهيي اجتوبػي ٍ لحبظ لبًَى اطالح لَاًيي تٌظين ذبًَازُ ٍ جوؼيت 86ثب ضػبيت شطايط هٌسضج زض هبزُ -5مبدٌ 

زضطس 10ثِ اظاي ّط فطظًس هؼبزل  (حك اٍالز) مىدي كمك عبيل1399ًٍظط ثِ حصفوحسٍزيت تؼساز فطظًساى،اظ اثتساي سبل 1392هظَة

 .ثبشس حسالل هعز هبّيبًْمبثل پطزاذت هي

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُبر درجٍ يك ي دي 

  زضطس حسالل هعز15  زضطس حسالل هعز10  زضطس حسالل هعز5

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُبر درجٍ يك ي دي 

  زضطس حسالل هعز30  زضطس حسالل هعز20  زضطس حسالل هعز10
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 ثِ هجلؾ كمك َسيىٍ اقالم مصرفي خبوًار ضيبل1000000َ ثِ هجلؾ كمك َسيىٍ مسكه1399 اظ اثتساي سبل -6مبدٌ 

ضوٌبً زض طَضت اثالؽ هظَثِ ّيأت ٍظيطاى هَضَع . ثبشس ضيبل ثِ وليِ زّيبضاى اػن اظ هجطز ٍ هتأّل لبثل پطزاذت هي4000000

 .افعايش ووه ّعيٌِ هسىي، افعايش هعثَض زض لطاضزازّب لبثل اػوبل ذَاّس ثَز

 آييي ًبهِ استرساهي زّيبضي ّبي وشَض، هتٌبست ثب زضآهس زّيبضي ٍ هيعاى وبضايي، ٍفك ثَزجِ هظَة 5 زض اجطاي هبزُ –7مبدٌ 

زّيبضي، زّيبض پس اظ تظَيت تفطيؾ ثَزجِ زّيبضي تَسط شَضاي اسالهي ضٍستب ٍ تأييس زفتط اهَض ضٍستبيي ٍ شَضاّبي استبًساضي، اظ 

 :ثط اسبس جسٍل ظيط ثطذَضزاض  هي شَز«فًق العبدٌ كبرايي»

 ميسان فًق العبدٌ كبرايي ي فًق العبدٌ عمران ضبخص كبرايي

 ارزيببي عملكرد دَيبري َب

چٌبى چِ زّيبضي ثط اسبس شبذض ّبي هٌسضج زض ًظبهٌبهِ اضظيبثي ػولىطز زّيبضي ّب اثالؿي اظ سَي سبظهبى 

 (اًس اظ زّيبضي ّبي استبى وِ ثبالتطيي اهتيبظ ضا وست ًوَزُ% 10)شْطزاضي ّب ٍ زّيبضي ّبي وشَض حبئع اهتيبظ ثطتط 

. حسالل هعز هبّيبًِ ثطاي يه ثبض زض پبيبى سبل ثِ زّيبض لبثل پطزاذت هي ثبشس% 10شسُ ثبشس، حساوثط ثِ هيعاى 

 .فَق الؼبزُ هعثَض هستوط ًجَزُ ٍ لبثل زضج زض لطاضزاز ًيست

 پيطرفت عمليبت عمراوي

ِ ّبي هظَة ٍ زض لبلت  چٌبى چِ ػوليبت ػوطاًي طي ّط سبل زض زٍضُ ذسهت زّيبض زض ايي سوت، طجك ثطًبه
ثَزجِ هظَة اًجبم شسُ ثبشس، فَق الؼبزُ اي ثب ػٌَاى فَق الؼبزُ ػوطاى ٍ زض حسٍز اػتجبضات ثَزجِ هظَة ٍ ثب 

 آييي ًبهِ هبلي زّيبضي ّب ثب لحبظ جسٍل ظيط، پس اظ تظَيت تفطيؾ ثَزجِ زّيبضي ثِ 32 هبزُ 2ضػبيت تجظطُ 
 .زّيبض لبثل پطزاذت هي ثبشس

 6 5 4 3 2 1 درجٍ دَيبري

ضريب فًق العبدٌ 

 عمران
  زضّعاض4.5   زض ّعاض5  زض ّعاض5.5  زض ّعاض6  زض ّعاض6.5  زض ّعاض7

 : وحًٌ محبسبٍ

ٍ ضدٌ جُت اجراي عمليبت عمراوي در َر سبل  فًق العبدٌ عمران= ضريب فًق العبدٌ عمران *ميسان اعتببر َسيى

 .زض ّط طَضت فَق الؼبزُ ػوطاى سبالًِ زّيبض ًجبيس اظ چْبض ثطاثط هجوَع حمَق هجٌبي هبّبًِ اٍ ثيشتط ثبشس- تبصرٌ

زض طَضت تأهيي اػتجبض، ثِ زّيبضاى توبم ٍلت حساوثط ثِ هيعاى سبػبت تؼييي شسُ زض جسٍل ظيط ثب تظَيت شَضاي اسالهي -8مبدٌ 

ٍ كبر»ضٍستب ٍ تأييس ثرشساض، ثب ضػبيت همطضات لبًَى وبض، ِ وبض .  پطزاذت هي شَز«اضبف ططفبً زض شطايط ذبص ٍ ثحطاًي، پطزاذت اضبف

، ثب تظَيت شَضاي اسالهي ضٍستب ٍ تأييس ثرشساض (زض هحسٍزُ ظهبًي وِ ذسهت آًبى ثِ طَضت توبم ٍلت ثبشس)ثِ زّيبضاى پبضُ ٍلت

 .طجك جسٍل ظيط ثالهبًغ هي ثبشس

 درجٍ پىج ي ضص درجٍ سٍ ي چُبر درجٍ يك ي دي 

  سبػت80             سبػت60 سبػت 40

ٍ كبر  4/1 × 33/7 تمسين ثط 30 هعز ثبثت هبّيبًِ تمسين ثط =وحًٌ محبسبٍ يك سبعت اضبف

حسالل هعزضااظحمَلسّيبضوسطٍثبافعٍزًوؼبزآلًبظثَزجْسّيبضي، %( 5 )زّيبضيوىلفبست زض طَضت ضضبيت زّيبض،ّوْوبّْوؼبزل-9مبدٌ 

هجوَػأًطازضحسبثسپطزّربطي 

 .ثٌْبهسّيبضيٌعزثبًىيىْسّيبضيسضآًساضايحسبثبست،ٍاضيعًوبيستبپسبظپبيبًتظسيسوتسّيبضزضآًسّيبضي،اطلَسَزهتؼلمْجَْيپطزاذتشَز
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ِ ضيعي شْطي ٍ ضٍستبيي شطوت ًوَزُ ٍ گَاّي آهَظشي -10مبدٌ   چٌبى چِ زّيبض زض زٍضُ ّبي آهَظشي هَضز تأييس هطوعهطبلؼبتِ ثطًبه

زض طَضت تأهيي اػتجبض زض )هؼتجط اظ هطاجغ شي طالح اذص ًوبيس، زض پبيبى ّط سبل، ثِ اظاي ّط سبػت حضَض زض زٍضُ ّبي آهَظشي، 

 :ثطاسبس فطهَل ظيط هحبسجِ ٍ ثسٍى زضج زض لطاضزاز ثِ زّيبض پطزاذت هي شَز«پبداش آمًزش»هجلـي ثب ػٌَاى  (ّوبى سبل

×تعداد سبعبت آمًزضي
1

176
 پبداش آمًزش=حداقل مسد مبَيبوٍ 

لبًَى ثطًبهِ ششن تَسؼِ زض هَضز زّيبضاًي وِ زض هٌبطك هشوَل  (112)هبزُ  (ج)ّبي هٌسضج زض تجظطُ ٍ ًيع ثٌس  هعيت- 11مبدٌ 

 ايي سبظهبى ٍ ثب زض ًظط گطفتي ضطايت 20/07/98 هَضخ 37890 ٍ 30/11/97 هَضخ 60693ّبي شوبضُ  اشتـبل زاضًس هطبثك ثرشٌبهِ

 .ٍ هظَثبت سبل جبضي اػوبل هي گطزز

 ٍ اطالحيِ ثؼسي ٣0/09/76 زض اجطاي لبًًَبػطبيبهتيبظاتبيثبضگطيَاشتـبلسضهٌبطمجٌگيَجٌگ ظزّجْىبضگطاًوشوَلمبًًَىبضهظَة-12مبدٌ 

لبًَى ثطًبهِ ششن تَسؼِ، زّيبضاًي وِ « 88»هبزُ« ظ»ٍ ثٌس« 88»هبزُ« ث»جعء« 6» ٍ ثٌس05/03/78ٍ آييي ًبهِ اجطايي آى هظَة 

جبًجبظ، آظازُ، فطظًس شْيس ٍ ضظهٌسُ زاضاي حسالل شش هبُ ذسهت زاٍطلجبًِ زض ججِْ ّستٌس اظ هعايبي يه همطغ تحظيلي ثبالتط ثِ شطح 

 03/78 /50آييي ًبهِ اجطايي لبًًَبػطبيبهتيبظاتبيثبضگطيَاشتـبلسضهٌبطمجٌگيَجٌگ ظزّجْىبضگطاًوشوَلمبًًَىبضهظَة« 2»هبزُ« 1»تجظطُ

هٌظَض اظ هعز ثبثت يب هعز هجٌب زض تجظطُ هصوَض، اضلبم . ٍظيطاى ثْطُ هٌس گطزيسُ ٍ الظم است هجلؾ حبطلِ زض لطاضزاز زضج گطزز ّيأت

ّوچٌيي هفبز . است (پبيِ سٌَات+هعايبي سطپطستي+شـل الؼبزُ فَق+ حسالل زستوعز)ًوًَِ لطاضزاز زّيبضاى« الف»هٌسضج زض ثٌس

آييي ًبهِ اجطايي لبًًَبػطبيبهتيبظاتبيثبضگطيَاشتـبلسضهٌبطمجٌگيَجٌگ ظزّجْىبضگطاًوشوَلمبًًَىبضهظَة « 3»ٍ هبزُ« 2»هبزُ« 3»تجظطُ

زّيبض فطظًس شْيس زض . ًبهِ ثِ تٌبست ػبهل ايثبضگطي الظم االجطاست آييي« ح»ٍ« ة» حست هَضز ثطاي هشوَليي ثٌسّبي 05/03/78

 .گيطز لطاضهي« ح»ظهطُ ثٌس

ًوًَِ لطاضزاز ثِ زّيبضاًي وِ جبًجبظ « 23» لبًَى جبهغ ذسهبت ضسبًي ثِ ايثبضگطاى ٍ ثٌس51فَق الؼبزُ ايثبضگطي هَضَع هبزُ -13مبدٌ

 .گطزز هي ٍ ثبالتط، آظازُ، ّوسط يب فطظًس شْيس ثبشٌس تؼلك گطفتِ ٍ زض لطاضزاز زضج% 25

ِ طَضت پبضُ ٍلت زض سوت زّيبض اًجبم ٍظيفِ هي ًوبيٌس، اظ حمَق ٍ هعايبيتؼييي شسُ زض ايي زستَضالؼول ثِ -14مبدٌ   افطازي وِ ث

ِ ضٍظ تجبٍظ ًوبيس 4گطزز ٍ ًجبيس اظ  هيعاى سبػبت وبضوطزي وْبظ سَي شَضاي اسالهي ضٍستب تؼييي هي ثِ ًسجت ) سبػت زض طَل شجبً

 .گطزًس هٌس هي وبض ٍ پس اظ وسط وسَض لبًًَي ٍ حك ثيوِ تأهيي اجتوبػي ثْطُ ثب ضػبيت هظَثِ شَضايؼبلي ( سبػت وبض زض هب176ُ

 ّيأت ػوَهي 29/11/98 هَضخ 3328 ًوًَِ لطاضزازّبي اثالؿي ثب تَجِ ثِ زازًبهِ شوبضُ 29حك سٌَات زّيبضاى هَضَع ثٌس-15مبدٌ 

 . لبًَى وبض است35 ٍ 34 ّبي هٌسضج زض هبزُهعز  حمَق ٍ زض ثطگيطًسُ توبم ػٌبٍييزيَاى ػسالت ازاضي

 زض سبيط هَاضز ٍ هعايبي پيش ثيٌي ًشسُ زض ايي زستَضالؼول، لبًَى وبض ٍ لبًَى تأهيي اجتوبػي هالن ػول ذَاّس ثَز ٍزض -16مبدٌ 

 .ّط حبل پطزاذت ّطگًَِ ٍجِ زيگطي ؿيط اظ هَاضز شوط شسُ ثِ زّيبض هوٌَع ذَاّس ثَز

مبدٌ ي يك تبصرٌ بٍ استبوداري َبي سراسر كطًر ابالغ ي معبين َمبَىگي امًر 16 صفحٍ،3ايه دستًرالعمل در 

 .عمراوي استبوداري مسئًل وظبرت بر حسه اجراي آن مي ببضد


