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 اهم موارد قابل توجه در زمينة تعامل مسئول امور فني دهياري با دهيار

موضيو   73/1/7911ميور    91773مسئول امور فني  هيايير ف في ه  اكي  هيا تيا اكيتنيه هكيتوراغي ش اته ي   ي ير            

قينون اصيه    11ميه   77و  71و 3ي چنان وظييف مندرج هر تند  "يي كيزميندي  اراية خدميت فن  و مهندك  تا هياير "

ف توكط يك يي چند هياير  مي ف  و تيي تييايد اكيتيندار     71/10/7931قينون تشكاهتف وظييف و انتخيب  ه هاران مصوب 

گا   و تا اتفيق هياير هر قبيل هلاية اقيداميت    هير يي  ط ف ق ارهاه تا يي هياير   رتطف جه  انجيم هلاة امور فن  هياير  ذ 

 . اك  مسئوليت مشتركفن  هياير  هارا  

زي  نظ  هياير و هر چيرچوب قوانان و مق رات م توط تا وظييف مسئول امور فن  هياير  از هيرهنين نهيه هياير  اك  ها  -7

كيزميندي  ارائيا خيدميت فني  و    "هكتوراغي ش 9-9و  9-2ها ت  اكيس تند . تي د قينون  و امور محوغا مشغول فييغا  م 

ييي    امتنيكب تي   ايط خيص ي  روكتي و حجم هيرف حداقش يك نفي  مهنيدس هر يكي  از ر يت     "يي مهندك  تا هياير 

ها هارا  تج تا و ( االمكين مهندكان هارا  پ وانة ا تغيل تكير از كيزمين نظيم مهندك  كيخت ين حت )مي ير  يي ع  ان 

صيورت عيدم وجيوه     هر. يي  ع  ان روكتيي  تي ند هر اين واحديي تكييرگا    يوند   اج ا  پ وژ  ةصهحا  الزم هر زمان

حداقش يك نف  تكنسان كيخت ين و هارا  پ وانا ا تغيل تكير  خص حقاق   مهندس مج ب و هارا  صهحا ف اكتفيه  از

 .تي د از كيزمين نظيم مهندك  يي هينون هيرهانهي  فن  تهمينع م 

كيزميندي  ارائا خدميت فن  و مهندك  تيا  "هكتوراغي ش  1مسئول امور فن  هياير  موظف تا انجيم امور مندرج هر تند  -2

ييي    تا هياير  جه  عقد ق ارهاهيي  ع  ان  و ت گزار  منيقصيت م تيوط تيا اجي ا  پي وژ     ه ك : ي چون "يي هياير 

ييي    ط   ييه ف نظييرت تي  اجي ا  پي وژ      ةاراية پاشنهيه هيرت   اراض  ينگيم تها ةع  ان ف مشيور  تا هياير  هر زمان

فكاك اراض ف  مدي ي  و نگهيدار  اكينيه و   ع  ان  هياير ف تشكاش پ وند  صدور مجوز احداث تنيف پييينكير كيخت ين  و ت

 . تي د يي  نظيرت  و كيي  امور م تبط و محوغا م  گزارش ةمدارك فن ف حضور هر جلسيت فن  م تبطف تها

وق و مزايي  هير نيكيين  نحو  تياان حق ةنيم  او  "يي ت  اكيس پ هاخ  حقوق و مزايي  مسئوغان امور فن  هياير  ةنحو -9

يي   يي و هياير  اس محت م كيزمين  ه هار ير 1/9/7931مور   1111ط  نيما   ير   خوايد توه ها "يي  فن  هياير 

يي مسئول حسن اجي ا    هش هفيت  امور روكتيي  و  ورايي  اكتيندار  يي  ك اك  هشور اتهغ و مدي ان هشور تا اكتيندار 

 .تي ند آن م 

 

  

 

 

 شود به پيشنهاد دهيار، تأييد شوراي اسالمي روستا و طي ترتيبات قانوني انتخاب مي . 

 نمايد از كاركنان دهياري است و زير نظر دهيار فعاليت مي. 

  دهياري داراي مسئوليت مشترك استبا دهيار در قبال كلية اقدامات فني. 

 ربط، مسئول و پاسخگو است در زمينة امور فني و عمراني دهياري در برابر دهيار و مراجع ذي. 

7931آبانـ  هفتپيام آموزشي شمارة   

 

 هر ماه؛ يك صفحه، يك آموزش

ييدفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستا  

ها ت امور دهياريمعاون  

 هاي كشور ها و دهياري ازمان شهرداريس

 :مسئول امور فني دهياري


