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باسمه تعالي

دستورالعمل نحوه تعييه حقوق و مزاياي مسئوليه امور مالي و فني دهيارياه
دس ساستبي اجشاي تجصشُ  2هبدُ  ٍ 1هبدُ  5اصالحيِ آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي ّطَس ضوبسُ /78335ت ّ 55343ب
هَسخ ّ 1398/06/26يئت هحتشم ٍصيشاى ،هصَثِ ضوبسُ  251193هَسخ  99/12/27ضَسايقبلي ّبس ،اثالمي اص سَي ٍصيش
هحتشم تقبٍىّ ،بس ٍ سىبُ اجتوبفي ،حًََ ٍ هضايبي هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي دّيبسيّب ثش اسبس هَاد صيش تقييي ٍ هتٌبست
ثب سبفبت ّبس ٍ دس چبسچَة افتجبسات دّيبسي يب دّيبسيّبي عشه ٍشاسداد پشداخت هيضَد.
هبدُ  -1دس ساستبي اجشاي هبدُ  5آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي ّطَس ،هسد هبّبًِ هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ثشاي توبم
دّيبسيّب ،دس ثذٍ ثْبسگيشي ثِ هيضاى «حداقل هسد هبّبًِ» هصَة ضَسايقبلي ّبس تقييي هيضَد.
هبدُ  -2ثِ استٌبد تجصشُ  1هبدُ ٍ 36بًَى ّبس« ،فَقالعبدُ ضغل» هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي دّيبسيّب ثش اسبس جذاٍل صيش
تقييي هيضَد:
تب  11دّيبري

 11تب  21دّيبري

 21تب  31دّيبري

بيص از  31دّيبري

 5دسصذ حذاٍل هضد

 10دسصذ حذاٍل هضد

 15دسصذ حذاٍل هضد

 20دسصذ حذاٍل هضد

تبصرُ -ثشاسبس هذسُ تحصيلي هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ،ىًَالقبدُاي ًيض ثِ ضشح جذٍل صيش ،پشداخت هيضَد:
فَق ديپلن

ليسبًس

فَق ليسبًس

دكترا

 2دسصذ حذاٍل هضد

 4دسصذ حذاٍل هضد

 6دسصذ حذاٍل هضد

 8دسصذ حذاٍل هضد

هبدُ  -3ثِ استٌبد تجصشُ  3ثٌذ  2هصَثِ ضَسايقبلي ّبس ،ثِ هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ِّ داساي حذاٍل يِسابل سابثَِ ّابس
ضذُ ٍ يب يِ سبل اص دسيبىت آخشيي پبيِ سٌَاتي آًبى دس دّيبسي گزضتِثبضذ ،يِ پبيِ سٌَات پشداخت هيضَد.
تبصرُ -هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ِّ از سبل  1382يب ثقذ اص آى ثب ّش فٌَاى دس ّوبى دّيبسي سابثَِ ّابس داضاتِاًاذ،
هتٌبست ثب هجلل پيصثيٌي ضذُ ثبثت پبيِ سٌَاتي دس ّوبى سبل (عجٌ هصَثبت سبليبًِ ضَسايقبليّبس) اص هجوَؿ پبيِ ساٌَاتي
سبلّبي ريسثظ ثْشُهٌذ خَاٌّذضذ.
هبدُ  -4ثب سفبيت ضشايظ هٌذسج دس هبدُ ٍ 86بًَى تأهيي اجتوبفي ٍ لحبػ ٍبًَى اصالح ٍاَاًيي تٌؾاين خابًَادُ ٍ جوقيات
(هصَة ً ،)1392ؾش ثِ حزه هحذٍديت تقذاد ىشصًذاى ،اص اثتذاي سبل  1400كوك عبيلِهٌدي (حٌ اٍالد) ثِ اصاي ّش ىشصًذ
هقبدل  10دسصذ حذاٍل هضد هبّيبًِ ٍبثل پشداخت هيثبضذ.
هبدُ  -5اص اثتذاي سبل  1400كوك ّسيٌِ هسكي ٍ كوك ّسيٌِ اقالم هصرفي خبًَار ثشاسبس هصَثِ ضَسايقبلي ّبس ثِ ّليِ
هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي افن اص هجشد ٍ هتأّل ٍبثل پشداخت هيثبضذ .ضوٌبً دس صَست اثالك هصَثِ ّيئت ٍصيشاى هَضَؿ
اىضايص ّوِ ّضيٌِ هسْي ،اىضايص هضثَس دس ٍشاسدادّب ٍبثل افوبل خَاّذ ثَد.
هبدُ  -6حق سٌَات هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي دّيبسيّب هَضَؿ ثٌذ ً 28وًَِ ٍشاسدادّبي اثالمي ثب تَجِ ثِ دادًبهِ ضوبسُ
 3328هَسخ ّ 98/11/29يأت فوَهي ديَاى فذالت اداسي دس ثشگيشًذُ توبم فٌبٍيي حًََ ٍ هضد هٌذسج دس هبدُّبي 35 ٍ 34
ٍبًَى ّبس است.
هبدُ « -7عيدي ٍ پبداش» پبيبى سبل ثشاسبس هصَثبت ضَسايقبلي ّبس ٍبثل پشداخت است.
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هبدُ  –8دس اجشاي هبدُ  5آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي ّطَس ،دّيبسيّب هيتَاًٌذ هتٌبست ثب دسآهذ دّيبسي ،پيصثيٌي
افتجبس دس ثَدجِ سبالًِ ٍ سفبيت ٍَاًيي ٍ هَشسات هَضَفِ ،هيضاى ّبسايي ٍ ثْشٍُسي هسئَليي اهَسهبلي ٍ ىٌي ،تب %50
حذاٍل حًََ سا ثِفٌَاى «فَقالعبدُ كبرآيي» ثشاي حذاّثش  2ثبس دس سبل پشداخت ًوبيٌذ.
هبدُ  -9دس اجشاي هبدُ  8آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي ّطَس هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي اص ًؾش ثيوِ ٍ ثبصًطستگي،
هطوَل هَشسات ٍبًَى تأهيي اجتوبفي هيثبضٌذ.
هبدُ  -11دس صَست تأهيي افتجبس ،ثِ هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي توبمٍٍت ِّ فالٍُ ثش سبفبت هَشس اًجبم ٍؽييِ ًوبيٌذ،
«اضبفِكبري» ثِ هيضاى سبفبت تقييي ضذُ دس جذٍل صيش هتٌبست ثب جوقيت سٍستبّب ثب تأييذ دّيبساى هشثَط ،ثب سفبيت ٍَاًيي
ٍ هَشسات هَضَفِ ،پشداخت خَاّذ ضذ.
مجموع جمعيت روستاهاي
تحت پوشش

كمتر از  0333نفر

 0333-0333جمعيت

 0333-0333جمعيت

 00333-0333جمعيت

بيش از 00333

 80سبفت
 70سبفت
 60سبفت
 50سبفت
 40سبفت
ساعات اضافهكار
تبصرُ  - 1هجٌبي هحبسجِ اضبىِّبس ثشاي هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ٍىٌ جذٍل ىًَ ،تب  10دّيبسي هيثبضذ ،دس صَست
تأهيي افتجبس ،ثشاي هسئَليي اهَس هبلي ٍ ىٌي ِّ هسئَليت ثيص اص  10دّيبسي سا ثش فْذُ داسًذ ثِ اصاء ّش دّيبسي  5سبفت
اضبىِّبس ،هبصاد ثش جذٍل ىًَ ٍبثل پشداخت هيثبضذ.
تبصرُ  -2دس ّش صَست هيضاى اضبىِّبس پشداختي ثِ هسئَل اهَس هبلي ٍ ىٌي ًجبيذ اص  120سبفت ،دس هبُ تجبٍص ًوبيذ.
ًحَُ هحبسجِ يِ سبفت اضبىِّبس= هضد ثبثت هبّيبًِ تَسين ثش  30تَسين ثش 1/4 × 7/33

هبدُ  -11چٌبىچِ هسئَل اهَس هبلي ٍ ىٌي دّيبسي دس دٍسُّبي آهَصضي هَسد تأييذ هشّض هغبلقبت ضْشي ٍ سٍستبيي ضشّت
ًوَدُ ٍ گَاّي آهَصضي هقتجش اص هشاجـ ريصالح اخز ًوبيذ ،دس پبيبى ّش سبل ،ثِ اصاي ّش سبفت حضَس دس دٍسُّبي
آهَصضي( ،دس صَست تأهيي افتجبس دس ّوبى سبل) ىًَالقبدُاي ثب فٌَاى «پبداش آهَزش» ثشاسبس ىشهَل صيش هحبسجِ ٍ ثِ
ٍي پشداخت هيضَد:
×حذاٍل دستوضدي هبّيبًِ ; پبداش آهَصش
تقذاد سبفبت آهَصضي×
هبدُ  -12هضيتّبي هٌذسج دس تجصشُ ٍ ًيض ثٌذ (ج) هبدُ (ٍ )112بًَى ثشًبهِ ضطن تَسقِ دس هَسد ّسبًيِّ دس هٌبعٌ
هطوَل اضتنبل داسًذ هغبثٌ ثخطٌبهِّبي ضوبسُ  60693هَسخ  37890 ٍ 97/11/30هَسخ  98/7/20ايي سبصهبى ٍ ثب دس ًؾش
گشىتي ضشايت ٍ هصَثبت سبل جبسي افوبل هيگشدد.
هبدُ  -13دس اجشاي ٍبًَى افغبي اهتيبصات ايثبسگشي ٍ اضتنبل دس هٌبعٌ جٌگي ٍ جٌگصدُ ثِ هطوَليي ٍبًَى ّبس هصَة
 ٍ 76/09/30اصالحيِ ثقذي ٍ آيييًبهِ اجشايي آى هصَة  ٍ 78/3/5ثٌذ« »6جضء «ث» هبدُ « ٍ »88ثٌذ «ص» هبدُ«»88
ٍبًَى ثشًبهِ ضطن تَسقِّ ،سبًيِّ جبًجبص ،آصادُ ،ىشصًذ ضْيذ ٍ سصهٌذُ داساي حذاٍل ضصهبُ خذهت داٍعلجبًِ دس ججِْ
ّستٌذ اص هضايبي يِ هَغـ تحصيلي ثبالتش ثِ ضشح تجصشُ« »1هبدُ« »2آيييًبهِ اجشايي ٍبًَى افغبي اهتيبصات ايثبسگشي ٍ
اضتنبل دس هٌبعٌ جٌگي ٍ جٌگصدُ ثِ هطوَليي ٍبًَى ّبس هصَة ّ 78/03/05يأتٍصيشاى ثْشُهٌذ گشديذُ ٍ الصم است
هجلل حبصلِ دس ٍشاسداد دسج گشدد .هٌؾَس اص هضد ثبثت يب هضد هجٌب دس تجصشُ هزَّس ،اسٍبم هٌذسج دس ثٌذ«الو» ًوًَِ ٍشاسداد
(حذاٍل دستوضد +ىًَالقبدُضنل +پبيِ سٌَات) استّ .وچٌيي هيبد تجصشُ« »3هبدُ« ٍ »2هبدُ« »3آيييًبهِ اجشايي ٍبًَى
افغبي اهتيبصات ايثبسگشي ٍ اضتنبل دس هٌبعٌ جٌگي ٍ جٌگصدُ ثِ هطوَليي ٍبًَى ّبس هصَة  78/03/05حست هَسد ثشاي
هطوَليي ثٌذّبي «ة» ٍ «ح» آيييًبهِ ثِ تٌبست فبهل ايثبسگشي الصماالجشاست .ىشصًذ ضْيذ دس صهشُ ثٌذ«ح» ٍشاس
هيگيشد.
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هبدُ  -14ىًَالقبدُ ايثبسگشي هَضَؿ هبدُ ٍ 51بًَى جبهـ خذهبتسسبًي ثِ ايثبسگشاًي ِّ جبًجبص  ٍ %25ثبالتش ،آصادُّ ،وسش
يب ىشصًذ ضْيذ ثبضٌذ تقلٌ گشىتِ ٍ دس ٍشاسداد دسج هيگشدد.
هبدُ  -15دس اجشاي تجصشُ  1هبدُ  6آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي ّطَس ،ثشٍشاسي حًََ ٍ هضايبي ّبسٌّبى سبيش
دستگبُّبي اجشايي ِّ ثذٍى حيؼ پست سبصهبًي ثِ دّيبسي هأهَس هيضًَذ ،ثش اسبس ضَاثظ ٍ هَشسات هَسد فول دس
دّيبسيّب خَاّذ ثَد.
ايي دستَرالعول در  15هبدُ ٍ چْبر تبصرُ ،بِ استبًداريّبي سراسر كطَر ابالغ ٍ هديراى كل دفبتر اهَر
رٍستبيي ٍ ضَراّبي استبًداريّب هسئَل حسي اجراي آى هيببضٌد.
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