
انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسنامهاجراییتشکیالتآیین   المیروستاونحوهانتخابدهیار،

انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسالمیروستاونحوهانتخابدهیارنامهاجراییتشکیالتآیین ،-

 باآخریناصالحاتهیاتوزیران11/1/1731مصوب

،قانونتشکیالت49بنابهپیشنهادوزارتکشوروبهاستنادماده11/1/1731درجلسهمورخهیاتوزیران

نامهاجراییتشکیالتآیین1/7/1731وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشوروانتخابشهردارانمصوب

 :هشرحزیرتصویبنمود،انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسالمیروستاهاونحوهانتخابدهیارراب

،وظایفوانتخاباتشوراهاینامهبرایرعایتاختصاربهجایعبارت)قانونتشکیالتـدراینآیین1ماده

انتخابشهردارانمصوب و قانون1/7/1731اسالمیکشور عبارت) بجای( و ) شوراهایاسالمیکشور

های)شورا(و)بهترتیبکلمه ( نتخابیهشورایاسالمیروستاعناوین)شوراهایاسالمیروستا(و)حوزها

 .شودروستا(استفادهمی

 که2ماده درروزی انتخابات شدن قطعی پساز یکهفته مدت ظرف حداکثر موظفند شورا اعضای ـ

محضوروی)عدنماید،اولینجلسهخودرادرحضوربخشداریانمایندهبخشداریبهطورکتبیاعالممی

ترینعضوحاضرتشکیلمسندعوتکنندهیانمایندهویمانعازتشکیلجلسهنخواهدبود(وبهریاست

 :دهندوبهشرحزیرسوگندیادکنندوآنراامضانمایند

خویشتعهدکنموباتکیهبرشرفانسانیمندربرابرکالما...مجید،بهخداوندمتعالسوگندیادمی ) 

نمایمکهدرحفظامانتوانجامهرچهبهتروظایفموخدمتبهمردمکوشاباشموقانوناساسیوسایرمی

مراعات اختیاراتخود چارچوبوظایفو در را مقرراتکشور زمینهقوانینو همه در عدالتونمایمو ها

ایتصرفهوصالحوپیشرفتانصافرادرنظرداشتهومادامکهدرشورایاسالمیشهرعضویتدارمدررع

 19/11/1711مورخ.(اصالحیامورشهروشهرداریاهتمامنمایم

 .،اینسوگندراباذکرکتابآسمانیخودیادخواهندکردهایدینیرسمیـپیرواناقلیت1تبصره

حضوردرشوراـهرگاهفردجدیدیبهعضویتشوراواردشود،موظفاستدرابتدایاولینجلسه2تبصره

 19/11/1711بهترتیبمذکور،سوگندیادنماید.اصالحیمورخ

درشوراهای،نایبرییسوحداقلیکمنشیـسمتاعضادرشوراهاباپنجعضوعبارتازرییس7ماده

 .شونداعضاانتخابمیباشدکهبرایمدتدوسالازسوی،نایبرییسومنشیمیدارایسهعضورییس



،اعضایحاضراقدامبهبرگزاریانتخاباتداخلیـدراولینجلسهشورا،پسازانجاممراسمتحلیف9ماده

 ماده در ، هیاترییسهشورایمذکور بینخود از و برایاینآیین7نموده را سالانتخابنامه مدتدو

 19/11/1711نمایند.اصالحیمورخ

استدراولیناعضابنابهدالیلیازعضویتشوراخارجشود،شوراموظفـدرصورتیکههریکاز1ماده

کتبابهفرمانداریمحلگزارش دهدتابخشداریازجلسهپسازقطعیتیافتنخروجآنعضو،مراتبرا

مراحلموردنیازمانندصدورکارتاعضایعلیالبدلبااحتسابآراآناندعوتبهشرکتدرجلساتوطی

 .ساییواطالعازسمتعضوجدیددرشورابنمایدشنا

ایتبصرهـدرصورتیکهعضوخارجشدهازشورارییسویانایبرییسیامنشیباشدشورابایددرجلسه

انتخابنماید.اصالحیمورخهیاترییسهرییسیانایبرییسیامنشیراحسبموردبرایمدتباقیماند

19/11/1711 

 فرد6ماده خارجمیـ عضویتشورا از افرادیکه ظرفمدتدویا موظفندحداکثر ، پسازوزرشوند

 .دارند،کارتعضویتخودراتحویلبخشداریذیبطنمایندورسیددریافتقطعیتخروج

بخشدارتحویلـمهرشوراحداکثرظرفمدتیکهفتهپسازشروعبهکاررسمیشورا،توسط3ماده

 .شودمیرییسشورا

،اعمازعضووغیرعضوراندارند.اصالحیمورخـاعضاشورا،حقتفویضاختیاراتخودبهسایرین1ماده

19/11/1711 

 حریم4ماده به مربوط مقررات رعایت به موظف ، شهرها حریم در واقع روستاهای شورای شهرهاـ

 .باشندمی

تنظیمپیشنهادباشدووظایفاوعبارتاستیکحقرایمیـرییسشورامانندسایراعضادارای11ماده

،فوقالعادهشوراودرصورتلزومدعوتازاعضاجهتشرکتدر،تعیینزمانوادارهجلساتعادیبودجه

برایپیگیریمصوباتجلسات تقسیمکاربیناعضا درمقابلغیرواقامه، دفاعازحقوقومنافعشورا ،

بادعوی هماهنگی ایجاد ، مکاتباتشورا و اسناد کردن مهر و امضا ، اعضا از درخواستگزارشکار ،

،پیگیریامورمربوطبهدهیاریدرخواست،دهداریوسایردستگاههایاجرایی،بخششوراهایاسالمی

 19/11/1711گزارشکتبیعملکردماهانهازدهیار.اصالحیمورخ

دمحضوررییسشورا،مسئولیتادارهجلساتشوراوسایروظایفاورانایبرییسآنتبصرهـدرصورتع

 .باشدمی



ها،ثبتونامه،تهیهمتنـوظایفمنشیویامنشیانشوراعبارتازتهیهوتدوینصورتجلسات11ماده

جلساتدرمحلشورا،رتشمارهگذاریآنها،تهیهگزارشازعملکردشوراوحفظونگهداریدفاتروصو

تنظیمبودجه در همکاریبارییسشورا ، قبیلمسئولیتحسابداریشورا از انجامامورخزانهداریشورا

هایهایمالیشورا،ثبتوضبطصورتکلیهاموالودارایی،تنظیمصورتپیشنهادیواصالحیامتممآن

هاوموجودیدرپایانهرودهیارازقبیلدرآمدها،هزینههایمالیشوراشورا،حسابرسیاولیهازفعالیت

 19/11/1711باشد.اصالحیمورخهایدریافتیمیسالمالیبرطبقفرم

 .شودتبصرهـدرصورتغیبتمنشییامنشیانشورا،وظایفآنانازسوینایبرییسشوراانجاممی

عضو،1داراینفردرشوراهای9وعضو7اهایداراینفردرشور2ـجلساتشوراباحضورحداقل12ماده

 .باشدشودوتصمیماتآنبارایاکثریتمطلقحاضرینمعتبرمیتشکیلمی

شود،سهرایومینفرتشکیل9ویا1تبصرهـحداقلآرایالزمبرایتصویبتصمیماتدرجلساتیکهبا

 .باشدرایمییابد،دونفرتشکیلمی2ویا7درجلساتیکهبا

 اسنادومدارکو17ماده همچنینمکاننگهداریدفاتر، ، ـمحلدهیاریومحلتشکیلجلساتشورا

 .اموالشورابایددرمکانثابتومناسبوباهماهنگیشورایبخشتعیینشود

فوقالعادهوشودودرصورتنیاز،جلساتـجلساتشورابهطورمستمرماهیدوبارتشکیلمی19ماده

پنجعضو،ودونفرازاضطراریشوراباپیشنهاددهیار،رییسشوراویاسهنفرازاعضا،درشوراهایدارای

 19/11/1711شود.اصالحیمورخاعضادرشوراهایدارایسهعضوتشکیلمی

شوراراکهجنبههایآیندهههایساالنههمچنینبرنامتواندفعالیتـشوراباتاییدشورایبخشمی11ماده

 .روستابرساندعمومیداردپسازتصویبدرجلساتشوراباوسایلممکنبهاطالعاهالی

راکهضروریـهرگاهشورانظرخواهیازاهالیحوزهانتخابیهخوددرزمینهموضوعیاموضوعاتی16ماده

ذی بخشدار اطالع با دهد میتشخیص ربط اقدام مورختواند نماید.اصالحی عمومی جلسه تشکیل به

19/11/1711 

،درخواستهریکازاعضاویاـموضوعیاموضوعاتمختلفقابلطرحدرشوراباتشخیصرییس13ماده

 .گیردربطدردستورکارشوراقرارمی،بخشداریادهیارذیتقاضایکتبیشورایاسالمیبخش



11ماده اسامیایتنظیمشودکهدرآنتاریخودستورکارهرجلسهبایدبهگونهـصورتجلساتشورا ،

غایب و بحثاعضایحاضر موضوعاتمورد یکاز هر به منفیاعضا آرایمثبتو اسامیمدعوینو، ،

 .باشدحاضرینبههمراهریوسمطالبمطروحهدرجلسهوتمامیمصوباتآمده

 .رابایدذیلصورتجلساتشوراراامضاویامهرنمایندـکلیهاعضایحاضرشو1تبصره

امضا،انگشتویا،درصورتتشخیصشورامیـمدعوینحاضرین2تبصره توانندذیلصورتجلساترا

 .مهرنمایند

ایازکلیهمصوباتخوددرآنجلسهودرصورتنیازـشوراموظفاستدرپایانهرجلسهنسخه14ماده

،جهتاطالعبخشداروشورایاسالمیبخشبهپیوست ذیربطارسالدارد.سوابقومطالبمفیددیگررا

 .دستگاهارسالداردهایدیگراسترابهآنایازمصوباتیراکهمربوطبهدستگاههمچنیننسخه

هایفرمقـشوراموظفاستدرپایاننیمهدومفروردینهرسالگزارشکارساالنهخودراطب21ماده

بهمنظور،نسخهدومدریافتیدرسهنسخهتنظیمونسخهاصلیراجهتاطالعشورایاسالمیبخش را

 .اطالعبخشدارمحلارسالکندونسخهسومرابهعنوانسابقهدربایگانیشوراثبتونگهدارینماید

 بایدطبقفرم21ماده شمارهثبتدرارتکشوردارایتاریخهایارسالیازوزـتمامیمکاتباتشوراها ،

دفترشورا،نامکلگیرندهوموضوعنامهباشدوحداقلدرچهارنسخهتنظیمشودونسخهاولبرایادارهیا

سازمانموردنظرونسخهدومبرایبخشدارونسخهسومبرایشورایاسالمیبخشارسالونسخهچهارم

 19/11/1711اصالحیمورخ .انگهداریشودبهعنوانسابقهدربایگانیشور

 وامضایرییسودرصورتغیبتاونایبرییس22ماده بایدممهوربهمهرشورا ـتمامیمکاتباتشورا

 .شوراباشد

 بایددارایدفاترمجزاییجهتثبتصورتجلساتوحضوروغیاباعضادرجلساتو27ماده ـشورا

 19/11/1711،مربوطهباشد.اصالحیمورخهایدریافتیوارسالینامه

 29ماده بهاستثنایعوارضموضوعماده تاریخابالغبهمراجع33ـمصوباتشورا ذیربطالزمقانوناز

 19/11/1711.اصالحیمورخاالجرااست

 



عیینزمانوتواندطیدعوتنامهکتبیویات،شورامیـدرصورتنیازبهحضوردهیاردرجلسات21ماده

 .باشند،دعوتبهعملآوردودهیارموظفبهشرکتدرجلسهمزبورمیدستورکارجلسهازاوجهتشرکت

 جلسه26ماده شرکتدر از صورتخودداریدهیار در میـ شورا در، کتبیدهدو تذکر دهیار توانبه

 .راعزلنمایدصورتتکرارمجددتوبیخویابرطبقضوابطومقرراتمربوطهوی

،مشتملبرربطبرایتشکیلجلسهـدرصورتدرخواستکتبیدهیاروبخشداروفرماندارذی23ماده

وضرورتتشکیلجلسهزمان کار دستور موظفبهبرگزاریجلسهفوقالعاده، شورا اصالحیمی، باشد.

 19/11/1711مورخ

 

موضوعیاموضوعاتیتواندبهمنظورمشورتدرزمینهخودمیـشورادرصورتنیازوبامسئولیت21ماده

ازنمایندهدستگاههایدولتیذیکهدردستورکارخودقراردادهاست ربطویاشخصویااشخاصغیر،

 .عضودعوتبههمکارینماید

هایا،اداراتوسازمانتوانددرارتباطباوظایفخود،اطالعاتموردنیازراازدستگاههـشورامی24ماده

سازماندولتی و ادارات آن و نماید درخواست می، اطالعات دادن به موظف مورخها باشند.اصالحی

19/11/1711 

ها،طرحهاوفعالیتـشورامکلفاستیکماهقبلازانقضایمدتقانونیخود،صورتیازکلیه71ماده

ونیبهاجراگذاردهاستویادردستاجرادارددردونسخهتهیهوهاییکهدرطولدورهفعالیتقانبرنامه

 .ربطارسالونسخهآخررابرایثبتدرسوابقشورانگهدارینمایدنسخهاولرابرایبخشداریذی

بدونداشتنـهرگاهعضویبیشازششجلسهمتوالیودوازدهجلسهغیرمتوالیدرطولیکسال71ماده

ت به موجه میعذر شناخته مستعفی ، نکند شرکت شورا جلسات در مورخشخیصشورا شود.اصالحی

19/11/1711 

 برایـدرصورتدرخواستبخشداریذی72ماده تکمیلاعضایربطمبنیبرمعرفیعضومنتخبشورا

ی،شوراموظفاستفردیراازبیناعضایخودانتخابودرموعدمقرربهبخشدارشورایاسالمیبخش

 .معرفینماید



،استعفاویاسلبعضویتاعضایاصلیوعلیالبدلوموارددیگرحدـهرگاهشورادراثرفوت77ماده

نصابالزم مندرجدرماده اینآیین 17، برایتشکیلجلساتازدستدهدطبقماده قانون71نامهرا

 .شودشوراهایاسالمیکشورعملمی

صحیحبهمنظوروضعبههمکاریباشوراهایاسالمیبخشجهتگردآوریاطالعاتـشوراموظف79ماده

مصوبهیاتوزیرانبرایتامینهاینامهعوارضمتناسبباتولیداتودرآمدهایاهالیروستابرطبقآیین

 19/11/1711باشد.اصالحیمورخهایعمرانیحوزهروستاهایبخشمیبخشیازبودجه

بخشوواریزآنبهموظفاستبرحسنوصولعوارضوضعشدهازسویشورایاسالمیـشورا71ماده

 19/11/1711اصالحیمورخ .هایمربوطنظارتکاملداشتهباشدحساب

هایدولتبرای،کمک،عوارضدریافتیازاهالیهایبالعوضمردمـتمامیدرآمدهااعمازکمک76ماده

هاییکهقبالبه،بایدبرطبقبرنامههایدریافتیدرصورتتخصیصوسایرردیفهایعمرانیاجرایبرنامه

جاریبهتصویبشوراوتاییدشورایاسالمیهایعمرانیویامصارفصورتبودجهساالنهودرقالبطرح

صالحیمورخمربوطهبهمصرفعمرانوآبادانیروستابرسد.ابخشرسیدهاستوبارعایتقوانینومقررات

19/11/1711 

 تصویببودجه1تبصره پساز سالو طیایام در جدید اجرایبرنامه به صورتنیاز در شوراساالنهـ ،

 .،آنبرنامهراتنظیمواجرانمایدتواندبهصورتالحاقبهبودجهساالنهمی

انجامآنجراگذاردهمیهایمشترکبهوسیلهچندروستابهمورداـدرمواردیکهطرح2تبصره شود،

 .عالوهبرتصویبشورا،بایدباهماهنگیشورایاسالمیبخشباشد

 ودهیارموظفندبهمنظورحفظونگهداریکلیهوجوهدریافتیودرآمدهاییکه73ماده درطولـشورا

شوراافتتاحنمایدربهنامهایکشونمایدحسابیرادرنزدیکیازشعببانکدورهفعالیتقانونیتحصیلمی

 .تمامیوجوهنقدرابهمحضوصولبهآنحسابواریزکنند

 قالببودجهساالنهوطرح71ماده بایددر ، اعتباراتشورا حسابموجودیو برداشتاز هرگونه وـ ها

 .گیردمخارجیکهقبالبهتصویبشورارسیدهاستوباامضایرییسوامضایمنشیومهرشوراصورت

ارسالیازوزارتهای،ترازنامهمالیخودودهیاریراطبقفرمـشورابایددرپایانهرسالمالی74ماده

 19/11/1711کشورجهتاطالععموماهالیبهطریقممکنانتشاردهد.اصالحیمورخ



دورهخودوبرآوردچهاردهسالههایـشوراموظفاستدرپایانهرسالشمسیوباتوجهبهبرنامه91ماده

،بودجهجاریوعمرانیشورابرایسالآیندهرادرسهنسخهتنظیمنمایددرعوایدودرآمدهایسالآتی

برایبخشدارمربوطهونسخهاولینروزاسفندهمانسال نسخهاصلرا بهشورایاسالمیبخش، دومرا

 .دفاترشورابایگانینمایدارسالونسخهسومرابهعنوانسابقهدر

تواندنظراتاصالحیوتکمیلیخودراحداکثرتادوقبلتبصرهـشورایاسالمیبخشوبخشدارمربوطهمی

ازپایانسالبهشورااعالمنمایند،تادرصورتتجدیدنظر،آنرادرشورامطرحوپسازتصویببهصورت

 .متممبودجهبهمراجعمذکورارسالدارند

 ودهیاریاعمازمنقولوغیرمنقولبهترتیب91ماده تحویلاعضایـتمامیاموالشورا ودهیار، شورا

 19/11/1711باشند.اصالحیمورخباشدواعضایشوراودهیاردرمقابلحفظونگهداریآنمسئولمیمی

هایالزمبرایشوراودهیاریعالوهبرـخریدیافروشکلیهاموالمنقولوغیرمنقولواجارهمکان92ماده

 .گیردصورتبخششورایاسالمیتصویبدوسوماعضاوطیمراحلفوقباتوافق

 .هایشورابایدازطریقحساببانکیشوراصورتگیردتبصرهـعوایدحاصلازفروشواجارهدارایی

 97ماده که غیردولتی عمومی موسسات یا دولت کارکنان از دسته آن درآمدهـ عضویتشورا بهبه و

میخدمت پارهوقتآناننیازباشد، انجاموظیفهتماموقتیا توانندبهعنوانماموربهخدمتدرشوراها

می محسوب آنان خدمتی سنوات عضویتجزو مدت حکمنمایند. آخرین برابر مزایایانان حقوق و شود

 .شودنماید(ازبودجهشوراپرداختمیخودمقررمیاستخدامی)یابرابرآنچهکهشورادربودجهمصوب

تماموقتیاربطنسبتبهصدورحکممأموریتهایاجراییموظفندحسبدرخواستاستاندارذیدستگاه

وقتاعضایشوراهاتوسطدستورالعملنحوهصدورحکممأموریتپاره .پارهوقتاعضایشورااقدامنمایند

 19/11/1711واستخدامیکشورابالغخواهدشد.اصالحیمورخدبیرکلسازماناموراداری

هایـدهیارموظفاستدرپایاندورهفعالیتقانونیخود،صورتکاملیازکلیهاموالودارایی99ماده

طبقصورتجلسهشوراودهیاریراتنظیمودراولینروزشروعبهکاررسمیدهیارجدید،آنرابهوی

 .ربطارسالکندهاییازآنرابهشورایاسالمیروستا،بخشوبخشداریذیمایدونسخهجدیدتحویلن

(76بودجهماده)باشدوحقوقماهیانهویازمحلـفعالیتدهیاردرسمتدهیاریتماموقتمی91ماده

19/11/1711شود.اصالحیمورخنامهباتصویبشوراتامینمیاینآیین



بودهودرصورتنیاز پارهوقت هایانتخابیهکمترازیکهزارنفرجمعیت،فعالیتدهیار،درحوزهتبصره:

درخصوص نامهمالیدهیاریها(آیین72(ماده)2رعایتتبصره) وقت،باتوافقشورایبخش،بهکارتمام

ذی استانداری تأیید و وی حقوق تأمین های راه فعالیارائه ضرورت بر مبنی دهیاری تربط وقت ، تمام

 . پذیراستامکان

تصدیسمتـچنانچهشورابهوجودفردیشاغلدردستگاههایدولتیویاوابستهبهدولتبرای96ماده

تواندبهعنوانمأموربهخدمتازطریقبخشداریازسازمانمتبوعدرخواستدهیارنیازداشتهباشد،می

 .نماید

این11مفادمادهروزپسازآغازدورهفعالیتقانونیباتوجهبه11ظرفمدتـشوراموظفاست93ماده

بهبخشداریمحلمعرفینامه،فردیرابهعنواندهیارانتخابوبهمنظورصدورحکموکارتدهیاریآیین

.نماید

 شخصمعرفیبخشدار چنانچهتبصره: موظف، واجدشرایطنداند، را سویشورایاسالمیروستا از شده

توسطموضوع،خودقبلینظربهشورااصرارصورتدرو روزبهشورامنعکسنموده11ظرف استمراتبرا

گیریکندوتصمیمروزتصمیم11ظرفاستمکلفمذکورهیئتوارجاعاستاناختالفحلهیئتبهشورا

االجرااست.چنانچهدرمدتمقرر،هیئتنظرخودراآنهیئتبرایبخشداروشورایاسالمیروستاالزم

االجراخواهدبودودهیارمیتواندباحکمرئیسشورااختیاراتاعالمننمایدنظرشورایاسالمیروستاالزم

 .عمالنمایدقانونیخودراا

 دهیاری91ماده حقنظارتبرحسناداره نگهداریـشورا وحفظو اجرایمصوباتشورا وسرمایه، ها

جنسیهاینقدیدارایی دهیاریمی، اختیار غیرمنقولکهدر منقولو همچنین، حسابدرآمدوباشد،

.هزینهآنرادارد

 91ماده براساسمکرر: کشور های یادهستانمرکزیت،وسعتجمعیت،درآمد، شاخصهایدهیاری

بهکشوروزارتتوسط روستاگردشگریظرفیت بودنداراو(بخشمرکزدرشهرداریایجادازقبل) بخش

.بندیمیشونددرجه(6تا)(1درجات)

 :شرایطاحرازسمتدهیار – 94ماده

 عمومیشرایط–الف

 .ایرانتابعیتکشورجمهوریاسالمی -1

 .اعتقادبهمبانیجمهوریاسالمیایرانوقانوناساسی -2

 .داشتنحداقلبیستسالسن -7

http://irandehyar.com/tag/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
http://irandehyar.com/tag/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1/


 .انجامخدمتوظیفهعمومییاداشتنمعافیتدائمازخدمت -9

 .برخورداریازتواناییجسمیوروحیبرایانجامکار -1

 .نداشتنمحکومیتکیفریمؤثر -6

 .عتیادبهموادمخدرداشتنحُسنشهرتوعدما -3

 اختصاصیشرایط–ب

 .هایدرجهیکودوهابرایدهیاریدارابودنحداقلمدرکتحصیلیدیپلممتوسطهدرکلیهرشته -1

هایمشخصشدهتوسطوزارتکشوربرایدیپلمباگرایشدارابودنحداقلمدرکتحصیلیفوق -2

 .هایدرجهسهوچهاردهیاری

درصورتعدموجودفردباتحصیالتفوقدیپلم،شورایاسالمیروستامیتواندفردیرابا– تبصره

سالسابقهفعالیتدرسمتدهیاریاحداقلدوسالتحصیالتدیپلممتوسطهبهشرطداشتنحداقلیک

سابقهفعالیتدردهیارییادستگاهاجراییرابرایتصدیسمتدهیارانتخابنماید

دهیاری برایکشوروزارتتوسطشدهمشخصهایگرایشبا لیسانستحصیلیمدرک بودنحداقلدارا -7

.ششوپنجدرجههای

درصورتعدموجودفردباتحصیالتلیسانس،شورایاسالمیروستامیتواندفردیراباتحصیالتتبصره:

یادهیاریدرفعالیتسابقهسالدو سالسابقهفعالیتدرسمتدهیاریافوقدیپلمباداشتنحداقلیک

سالچهاریادهیارسمتدرفعالیتسابقهسالدوداشتنشرطبهدیپلمتحصیالتبایاو اجراییدستگاه

 .نمایدانتخابدهیارسمتتصدیبرایدهیاریدرفعالیتسابقه

 

دهیارمشغولانجاموظیفهدرسمت (1به)(9)درجه کهدرزمانارتقایدرجهدهیاریازکسانی2تبصره

. هستندتازمانتصدیسمتدهیاردرآنروستا،ازشرایطتحصیالتوسوابقکارمعافهستند

 شرایطسایر–ج

تواندهمزمانعضوهیچیکازشوراهایاسالمی)موضوعقانونتشکیالت،وظایفوانتخاباتدهیارنمی -1

 .(باشد-1731مصوب – شوراهایاسالمیکشوروانتخابشهرداران

 .هایتماموقتعدماشتغالهمزمانبهکاردولتیدرزمانتصدیسمتدهیاردهیاری -2

 .هایدرجهپنجوششدرمحلخدمتالزامیاستسکونتدهیاردرزمانتصدیسمتدهیاری- 7

کشورتعیینتوسطوزارتهایآموزشیقبلازخدمتکهمتناسببادرجههردهیاریگذراندندوره -9

 .گرددمی



باشدوانتخابمجددویـمدتخدمتدهیاراززمانصدورحکمشروعبهکاررسمیچهارسالمی11ماده

 .بالمانعاست

کارتوحکمخودراتبصرهـدهیارموظفاستحداکثریکهفتهپسازپایانخدمتازسمتدهیاری ،

 .تسلیمشورانماید

گردد،ستدربدوخدمتوپسازآندرمواقعیکهازقبلتوسطبخشداراعالممیـدهیارموظفا11ماده

 .هایموردنیازراطینمایدبینیشدهازسویوزارتکشور،آموزشهایپیشبراساسبرنامه

 :رسدـخدمتدهیاردرمواردزیربهپایانمی12ماده

 ـفوتوجنون 1

 .احرازسمتدهیاربهتشخیصشورایروستاـازدستدادنهریکازشرایط 2

 ـقبولاستعفاازسمتدهیاریتوسطشورا 7

 .(ـعزلدهیاربارایاکثریتاعضایشورا)بارعایتمقرراتمربوطه 9

1  از محلخدمتبیشتر در نداشتنعذرموجه11ـعدمحضور یا و شورا از بدونکسبمجوز بهروز ،

 .تشخیصشورا

 19/11/1711مورخ.اصالحیممحکومیتازطرفمراجعصالحقانونیمبنیبرانفصالازخدمتـصدورحک 6

 17ماده اقداماتـ یا دهیار عملکرد نسبتبه اعضایشورایاسالمیروستا از نفر چند یکیا چنانچه

بهصورتواض مواردرا ، توسطرئیسشورا ابتدا ایرادیداشتهباشند، حومستندبهدهیاریاعتراضویا

بهصورتسؤالمطرح موضوع ، تذکر مورد رعایتمفاد صورتعدم در . داد کتبیخواهند تذکر دهیار

 . خواهدشدکهدراینصورترییسشوراسؤالراکتباًبهدهیارابالغخواهدکرد

العادهشوراوپاسخبهروزپسازابالغ،دهیارموظفبهحضوردرجلسهعادییافوق11ظرف دراینصورت

پاسخویقانع .سؤالاست یا و استنکافورزیده ازحضور درچنانچهدهیار ، نشود تشخیصداده کننده

لقاعضا،جلسهدیگریموضوعموردبررسیقرارمیگیردوشورامیتوانددرصورتلزومبارأیاکثریتمط

.دهیاررابرکنارکند



ارسالنمایدهایمورددرخواستشوراراتهیهودرموعدمقرربرایآنـدهیارموظفاستگزارش19ماده.

مبنیبرحضوردهیاروپاسخگوییبهسواالتدررأس موعدومحلمقرراقدامودرصورتتقاضایشورا

 .نماید

 11ماده گزارش است موظف دهیار فعالیتـ رابرایماهانه آن رونوشت و شورا برای را دهیاری های

 .بخشداریبهطورمکتوبارسالنماید

 برایاطالعاهالی16ماده خوددرمحلدهیاریرا کار بایدتابلوییازساعاتحضورو درمکانیـدهیار

 .مناسبنصبنماید

 هماهنگقانونشوراها13ماده اجرایمطلوبو بهمنظور وزارتکشورـ ، روستاها در یاسالمیکشور

امههاینباشدونیزموظفاستآیینهایالزماعضایشوراهاونیزمجریاناینقانونمیمسئولآموزش

 اجراییموردنیازراتهیهوپسازتصویبهیأتوزیرانبرایاجراابالغنماید.

 


