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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 تعالیبسمه

 ارتش جمهوری اسالمی ایران

 نیروی دریائی

 (-----)تلفن 

 ]دستخط[

 کارگزینی(پرسنلی غیرنظامیان )

 قرارگاه(یک نیروی دریائی جمهوری اسالمی )لجست

 موضوع : بازخریدی کارمند رسمی اسالن رفیع زاده 

 ۵١٠ / م / ٨٠٧ / ٠٢ - ١٧٧شماره 

 ١٣۶٠مهر ٣٠تاریخ 

 -----پیوست 

لوحه بازخریدی سوابق خدمتی کارمندان مشمول الیحه قانونی تعدیل و پاکسازی نداشتن دین رسمی و مقررات اجرائی 

آئینامه استخدام کارمندان غیرنظامی در ارتش  ١٣۵۹خرداد  ١٧اصالحی مصوبه  ٢ماده  ٢٨بندهای الف و ب ماده 

 جمهوری اسالمی ایران.

 حسابدار :رشته و تخصص کارمند – ٢     دیپلمدرجه و مدرک تحصیلی کارمند: -١

 هللا قلی :نام پدر -۵    رفیع زاده  :شهرت -۴    اسالن  :اسم -٣

 :تاریخ تولد، [حذف شده]محل تولد:  ،محل صدور: تهران ،[شدهحذف ] :شماره شناسنامه، لجستیک :یگان خدمتی -۶

 ١٧ :سن در موقع ورود بخدمت ،١٣۴٣اردیبهشت  ١۵ :تاریخ ورود بخدمت ،محل سکونت فعلی: تهران ،[حذف شده]

 [     حذف شده] :سن فعلی ،سال

 .-----:مدت خدمت غیررسمی     روز ١۶سال و  ٨ :میزان خدمت رسمی در ارتش

 ۵ها، مؤسسات دولتی یا شهرداریها ) سازمانهای مصوبه دولتی( مشارالیه مدت مدت خدمت کشوری در وزارتخانه

 روز در شیالت جنوب خدمت نموده است. ١٠سال و سه ماه و 

 استعفاء و مدت خدمت زیر پرچم: ندارد ١٣۵٢ تیر ١١ استعفاء یا اعاده بخدمت:

 .مجدداً استخدام گردیده است ١٣۵٢ مهر ١۵                            

 مدت طی دوره آموزشگاه:

 آموز استخدام و جهت خدمت در شیالت اختصاصدانش بصورت ١٣۴٣ اسفند ١۵توضیح اینکه نامبرده در تاریخ 

مجدداً بصورت کارمند استخدام گردیده  ١٣۵٢ مهر ١۵مستعفی و در تاریخ  ١٣۵٢ تیر ١١داده شد و در تاریخ : 

 است.

 ل ترفیعاتیمراح

 ١پایه  ٢گ  ١٣۵٢ مهر ١۵
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 ١ پایه ٣طبقه گ  ١٣۵۴تیر  ١

 ٢پایه  ١مرتبه  ٢طبقه  ١٣۵۴بهمن  ١

 ٣پایه  ١مرتبه  ٢طبقه  ١٣۵۶بهمن  ١

 ۶پایه  ١مرتبه  ٢طبقه  ١٣۵٧فروردین  ١

 ٧پایه  ١مرتبه  ٢طبقه  ١٣۵٨مهر  ١۵

 ۹پایه  ١مرتبه  ٢طبقه  ١٣۶٠خرداد  ١۹

 ۹پایه  ٢مرتبه  ٢طبقه  ١٣۶٠تیر  ١

 الف.ج.ا.ا.

 علت اخراج ) بازخرید( : نداشتن دین رسمی

  ------ بدون کاری         زندان محاکماتی: ندارد 

 انتظار بخدمت :ندارد

 ماه مرخصی دارد. ۴قانون استخدام ) استحقاق ایام مرخصی( استحقاق  ٧۹ماده 

و  ٢٨علت بازخریدی سنوات خدمت مشمول الیحه قانونی تعدیل پرسنل و پاکسازی و اجرای بندهای الف و ب ماده 

آئینامه استخدام کارمندان غیرنظامی در ارتش جمهوری اسالمی  ١٣۵۹خرداد  ١٧ماده اصالحی مصوبه  ٢تبصره 

  ١٣۶٠آبان  ١ الغ بازخریدیتاریخ اب - نداشتن دین رسمی ) عضو فرقه ضاله بهائی بودن(: ایران 

 سرپرست مدیریت پرسنل نداجاا: ناخدا دوم بنافتی

 ]امضا[

 سرپرست کارگزینی غیرنظامیان: کارمند تواضعی

 ]امضا[

 ١٣۶٠مهر  ٢٠

 رئیس پرسنل نیروی دریائی جمهوری اسالمی ایران 

 ]ناخوانا[ ناخدا یکم

 [رسمی]امضاء روی مهر 

 نیروی دریائی جمهوری اسالمی ایران 

 قرارگاه]ناخوانا[ آباد 

 : کارمند بنانی تنظیممتصدی 

 ]امضا[

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی در  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[
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