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آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور 
شماره  : .3699ت 26923 ه¨ 

تاریخ : 1383.04.13 وزارت کشور 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.4.7 بنا به پیشنهاد شماره 

3940.1.3.34 مورخ : 1381.5.6 وزارت کشور و به استناد تبصره 
(1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای 

کشور ـ مصوب 1377  و ایینامه اصالحی شماره۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ  
مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ مصوب هیات وزیران  

 



۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصالح می شود:  ( مصوبه شماره۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ  مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶هیات وزیران ) 

ماده۱ـ بکارگیری افراد در دهیاری ها براساس ساختار سازمانی مصوب و در 
چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. 

تبصره۱ـ مدت قرارداد کار موضوع این ماده یکساله بوده و تمدید آن در صورت 
رضایت از عملکرد، بالمانع خواهد بود. 

تبصره۲ـ نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان 
اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه 

ماه از ابالغ این آیین نامه توسط وزیر کشور ابالغ می شود. 
تبصره۳ـ بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری ها می باشند به استثنای 
دهیار براساس مجوزهای صادره، تشکیالت مصوب و رعایت مراتب شایستگی و 

برابری فرصت ها از طریق آزمون انجام می شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها 
به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابالغ این آیین نامه، توسط وزارت 

کشور تهیه و ابالغ می شود. 
ماده یک سابق :  

ماده 1 - به کارگیری افراد در دهیاریها به صورت استخدام موقت و به موجب قراردادی خواهد بود که مدت 
آن حداکثر پنجاه (50) ماه است . در صورت رضایت از عملکرد مستخدم ، مدت یادشده با رعایت ماده (4) 

این آیین نامه تمدید می شود. 



ساختار سازماني و ضوابط تشكيالتي مربوط به آن متناسب با درجه هر دهياري از  ✓
سوي سازمان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشورتدوين و از سوي وزير كشور 

براي اجرا به استانداران ابالغ شده است . 
  
ساختار سازماني ابالغي با هدف افزايش كيفيت نيروهاي شاغل و عدم افزايش  ✓

كاركنان دهياري ها بدون ضابطه و خارج از نياز دهياري ها تهيه و ابالغ شده است. 
دهياري هاي كشور بر اساس شاخص هايي همچون درآمد، وسعت، جمعيت، مركزيت 
دهستان و يا بخش و همچنين دارا بودن ظرفيت گردشگري به درجات ۱ تا 6 درجه 

بندي مي شوند كه ساختار ابالغي نيز متناسب با درجه هر دهياري تهيه و تدوين 
شده است. 

 
به دهياري هاي درجه 1 و 2، حداكثر 6 پست مشترك، به دهياري هاي درجه 3 و 4،  ✓

حداكثر 9 پست مشترك و به دهياري هاي درجه 5 و 6، حداكثر 11 پست مشترك يا 
مستقل تخصيص میابد . همچنين در صورتي كه دهياري داراي پايگاه آتش نشاني 

باشد، حداكثر 4 پست ديگر براي پايگاه مربوطه تخصيص خواهد يافت. 
 



انجام امور مربوط به چند دهياري توسط يك فرد و بر اساس ساعات مشخص  ✓
است. اين امر به منظور انجام امور مشترك ميان چند دهياري و كاهش 

هزينه هاي جاري دهياري ها صورت مي گيرد و فردي كه اين پست را بر عهده 
مي گيرد، طي قرارداد مشتركي با دهياري منتخب به نمايندگي از ساير 

دهياري هاي هم جوار، مسئوليت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت 
كار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت. 

 
به  كارگيري نيرو در قالب قرارداد كار بدون تعهد استخدامي، براساس ساختار  ✓

مصوبِ در نظر گرفته شده براي هر دهياري از طريق برگزاري آزمون و 
به موجب دستورالعملي خواهد بود. رعايت بخشنامه ها، ضوابط مالي و الگوهاي 

ابالغي از سوي وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و 
تبصره 2 ماده 32 آيين نامه مالي دهياري ها، با توجه به شرايط حاكم بر دهياري 

و به فراخور شرايط مالي دهياري در اين خصوص الزامي است. همچنين از 
تاريخ تصويب و ابالغ اين بخشنامه، هرگونه تغيير و اصالح در ساختار 

سازماني دهياري ها بر مبناي اين ضوابط است. 
 



ماده6 (قانون مدیریت خدمات کشوری ) پست سازمانی:  ✓
 عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای 

انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در 
نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه 

استمرار دارد ایجاد خواهد شد.  
 
ماده 9 ( قانون کار ):   ✓

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : 
الف- مشروعیت مورد قرارداد 

ب- معین بودن موضوع قرارداد 
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد 

نظر . 
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطالن آن در مراجع 

ذی صالح به اثبات برسد . 
 



 
 

قراردادهاي مدت معين دهياران و كاركنان دهياري ها در 4  قالب: «دهياران تمام 
وقت، دهياران پاره وقت، كاركنان دهياري تمام وقت، كاركنان دهياري تمام 

وقت( مشترك)» 
 

نمونه قرارداد کار معین (نیروهای فنی و مالی دهیاری ها) : 
  
 
 









 
۲ـ ماده (۲) به شرح زیر اصالح می شود: 

 
ماده۲ـ ساختار سازمانی دهیاری ها متناسب با درجه هر دهیاری 

از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور) تهیه و ابالغ می شود. 

 
ماده ۲ سابق :  

ماده 2 - پذیرش افراد برای تصدی پستهای سازمانی هر دهیاری از طریق امتحان در همان روستا و با 
نظارت بخشداری انجام می شود. چگونگی اجرای امتحان در دهیاریها به موجب دستورالعملی خواهد بود 

که توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد. 

 



 
 

۳ـ ماده (۳) حذف می شود. 
 

ماده (۳) حذف می شود. 
 
 
 

ماده ۳ سابق :  
ماده 3 - داوطلبان اشتغال در دهیاریها، پس از گذراندن امتحان ، یک دوره آزمایشی را 

طی می کنند که حداکثرمدت آن دو سال خواهد بود. 
تبصره - مدت هر قرارداد در طی دوره آزمایشی از هشتاد و نه (89) روز تجاوز نخواهد کرد. 



 
ماده 4 - انعقاد قرارداد برای بکارگیری نیروی انسانی در هر دهیاری منوط به پیش بینی اعتبار 

در بودجه ساالنه همان دهیاری و تأیید استانداری مربوط است . 
  

ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده :  
  

ماده ۵۹۸ ( قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات ) هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و 
سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و 

یا نهادهای انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات 
و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا 
و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی 
و غیر رسمی  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر 
اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی  که بر حسب وظیفه به 

آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع 
خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و 
پرداخت اجرت المثل به شالق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد 
عالوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین 

است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را 
به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر 

اعتبار مصرف نموده باشد. 
 



 
ماده 5 - داوطلبان استخدام در دهیاری باید دارای کلیه شرایط زیر باشند: 

الف - تابعیت جمهوری اسالمی ایران . 
ب - تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران . 
پ - نداشتن کمتر از بیست سال تمام سن . 

ت - التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . 
ث - دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم از آن برای متقاضیان 

مرد. 
ج - عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات . 

چ - دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم ). 
ح - حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. 
خ - داشتن توانایی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می شود. 

تبصره - در شرایط برابر، اولویت اشتغال با افراد بومی است . 



  
ماده 6 - حقوق کارکنان دهیاریها براساس مصوبات شورای عالی کار متناسب با 

ساعات کار و نوع شغل تعیین می شود. دهیاریها می توانند متناسب با درآمد 
دهیاری ، میزان کارایی و بهره وری هر مستخدم ، تا پنجاه درصد(50%) حداقل 

حقوق مندرج در این ماده را به عنوان فوق العاده کارائی پرداخت نمایند. 
 





ماده (۷) به شرح زیر اصالح می شود: 
ماده۷ـ مأموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده (۵)  قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب 
قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد. تبصره۱ـ برقراری حقوق و 
مزایای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی که بدون حفظ  پست 
سازمانی به دهیاری مأمور می شوند، براساس ضوابط و مقررات مورد 

عمل در دهیاری ها خواهد بود. 
تبصره۲ـ انتقال و مأموریت کارکنان دهیاری ها به دستگاه های اجرایی 

ممنوع است. 
ماده ۷ سابق: 

ماده 7 - در صورت بکارگیری مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ یا دارای مقررات خاص استخدامی برای تصدی سمت 
دهیار ویا سایر مشاغل دهیاری به عنوان مأمور، حقوق و مزایای مأمور براساس ضوابط استخدامی حاکم بر 

آن مستخدم دردستگاه ذی ربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاری پرداخت می شود. 

 



موادی از آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت  ❖
خدمات کشوری: 

  
ماده ۵- مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر  ✓

مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه 
با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد. 

       تبصره- پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل     
مأموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه 

محل مأموریت است. این پرداخت ها با صدور فیش صورت می گیرد و دستگاه محل 
مأموریت مکلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال 

نماید. 
 
ماده ۶- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه  ✓

دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام 
کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت 

و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاه های ذی ربط 
خواهد بود. این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق 

دستگاه های متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است. 



ماده ۷- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به  ✓
دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه 

متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع 
زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از پنج 

سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود. 
تبصره ۱- مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به دفتر مقام معظم رهبری با رعایت ترتیبات 

مقرر در تصویب نامه های شماره ۵۷۷۱۸ /ت۱۷۶۹۹هـ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۷۶ و ۴۷۵۸۵/ت۲۵۸۳۸هـ 
مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۰  صورت می گیرد. 

تبصره ۲- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص باالترین مقام 
دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است. 

 
ماده ۸- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده  ✓

(۱۱۷) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی 
مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان 

بالمانع است. 
در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و 

مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاه های متبوع و 
محل مأموریت تعیین خواهد شد. 

 



ماده ۹- حقوق و فوق العاده هایی که حسب مورد به مأموریت موضوع مواد  ✓
(۶)، (۷) و (۸) این آیین نامه تعلق می گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت 

است. 
 
ماده ۱۰- کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده،  ✓

مکلف است بالفاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی 
به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. 

تبصره - کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه 
متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات 

قانون آماده به خدمت خواهد شد. 
 
ماده ۱۱- دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاه ها به  ✓

صورت مأمور نخواهد بود. 
 



ماده ۱۲- تمدید مأموریت کارمندان مشمول قانون که در اجرای مقررات قبلی به  ✓
مأموریت اعزام شده اند، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. 

 
ماده ۱۳- مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان  ✓

نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مأمور مکلف است پس از اتقضای مدت 
پیمان نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید. 

تبصره- در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه 
متبوع صورت می گیرد، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و 

محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده، 
منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمی باشد. 

 
ماده ۱۴- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست.  ✓



ماده ۱۵- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمانهای  ✓
بین المللی که دولت جمهوری اسالمی ایران عضویت آنها را پذیرفته نیاز باشد، در این 
صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده دولت در سازمان تعیین گردیده 

مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام می نماید. حقوق 
و فوق العاده های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسالمی ایران و 

سازمان بین المللی مربوط پرداخت خواهد شد. 
 
ماده ۱۶- در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای  ✓

اسالمی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را با رعایت مقررات این آیین 
نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مأمور نماید. 

 
ماده ۱۷-  اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات  ✓

غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد، حسب مورد بنا به 
پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و 
حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد. 

تبصره- ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابالغ این تصمیم نامه، در اجرای مصوبات موردی 
هیئت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیردولتی مأمور شده اند، تا پایان مدت مأموریت بالمانع 

است. لیکن تمدید آن منوط به رعایت این ماده خواهد بود. 
 



 
 

ماده 8 - استانداردهای الزم برای آموزش کارکنان دهیاریها توسط وزارت کشور 
تهیه و ابالغ می شود. 

تبصره - دهیاریها موظفند از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز آموزش 
عالی غیردولتی براساس استانداردهای مصوب نسبت به اجرای دوره های آموزشی 

برای کارکنان خود اقدام نمایند. 
 



  
 
 

ماده 9 - دهیار و کارکنان دهیاریها از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی 
و سایر مواردی که در این آیین نامه مسکوت است تابع قانون کار ـ مصوب 1369 

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی ـمصوب 1354ـ و 
اصالحات بعدی آنها هستند. 

 



ماده (۱۰) به شرح زیر اصالح می شود: 
 

ماده۱۰ـ به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی 

می شود. 
  

ماده ۱۰ سابق  
ماده 10 - به تخلفات کارکنان دهیاری براساس قانون کار رسیدگی می شود. در مواردی که درخصوص تخلفات اداری 

کارکنان یادشده در قانون کار حکمی وجود نداشته باشد رسیدگی به تخلفات یادشده براساس قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در استانداریها انجام می شود. 

 



ماده (۱۱) به شرح زیر اصالح می شود: 
 

ماده۱۱ـ حقوق و مزایای دهیار براساس مقررات قانون کار و در 
چهارچوب اعتبارات مصوب شورای اسالمی روستا تعیین و 

پرداخت خواهد شد. 
 

ماده ۱۱ سابق  
ماده 11 - حقوق و مزایای دهیار براساس مقررات قانون کار و در چارچوب اعتبارات مصوب شورای اسالمی روستا 

تعیین و به موجب قراردادی که بین دهیار و ذی حساب دهیاری منعقد می شود پرداخت خواهد شد. 



متن زیر به عنوان ماده (۱2) الحاق می شود: 
 

در ماده (۱۲) عبارت «با اطالع بخشدار» به عبارت «با تأیید 
بخشدار» اصالح می شود. 

 
ماده 12 - مأموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورای اسالمی روستا و با اطالع بخشدار صورت می گیرد. 

 



 
ماده 13 - درصورتی که یکی از مستخدمان وزارتخانه ها، سازمانها و 

مؤسسات دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی ، شهرداریها و سازمانهای وابسته 
به آنها و دهیاریها، توسط شورای اسالمی روستا برای تصدی سمت دهیار 
انتخاب شود، در صورت رضایت شخص مستخدم ، اداره متبوع درصورت 

امکان جایگزینی مکلف است بامأموریت او موافقت کند. 
تبصره ـ کارکنان دولت در روستاها می توانند در زمانهای فراغت و خارج از 
ساعت کار با دهیاری به صورت دهیار یا همکار، همکاری نمایند. این فعالیت 

مشمول بازنشستگی و بیمه نخواهد بود. در روستاهای زیر پنجاه (50)خانوار 
این افراد با حفظ سمت به عنوان 

دهیار فعالیت می کنند. 
 



مطلب زیر به ماده ۱۴ الحاق میگردد:  
 

ماده۱۴ـ در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه های 
اجرایی، سابقه خدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل 

قبول محاسبه می شود. 
 

ماده ۱۴ سابق :  
ماده 14 - در صورتی که دهیار مشترک یکی از صندوقهای بازنشستگی باشد کسور مربوط به سهم او هر ماه ازحقوق 

وی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما (دهیاری ) به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می شود.  

 



 
 
 
 
 

ماده 15 - وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین نامه است . 



با آرزوی توفیق 

مدرس : جلیل پورسلیم بناب ، وکیل پایه یک دادگستری ، مدرس دانشگاه 
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