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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 حکم کار گزینی

 سازمان امور اداری  واستخدامی کشور ]ناخوانا[) ٢٣-فرم ع

 بهداری بهزیستی: موسسهوزارت/  -۱

 [شدهحذف ] شماره مستخدم -٣

  خانم پرویننام: -٢

 وفائینام خانوادگی : -۴

  میرزا آقانام پدر: -۵

  شهرستان-----بخش دهستانمحل صدور :   [حذف شده] :شماره شناسنامه و محل صدور : شماره شناسنامه -۶

  خراساناستان فرمانداری کل :  مشهد

 مشهدمحل تولد:  -٧

  ١٢٣١سال  ۶ماه  ١روز   :تاریخ تولد  -۸

 پزشکیرشته   دکترایباالترین مدرک  ورشته تحصیلی:باالترین مدرک : -۹

 ب-۲٣۲۶پزشک عمومی عنوان پست ثابت سازمانی: –۱١

 طبقه  پزشکرشته   بهداشتی و درمانیته سر -۱۱

 ٩گروه –۱٣

 ۲پایه: -۱٢

 بیمارستان دکتر فاطمیواحد سازمانی:  -۱۴

 خراسانفرمانداری کل   -استان مشهدشهرستان ------بخش-----دهستانمحل خدمت:  -۱۵

 -----شماره -----مجوز: تاریخ  -۱۶

 خا تمه خدمتنوع حکم:  -۱٧

 شرح حکم : –۱۸

مقام وزارت بهداری و نیز با توجه با ینکه طی  ۶٩دی ١۷ ]تاریخ:[-١۶۶۷در اجرای دستور العمل شماره 

بهایئت میدانید و بر این عقیده اصرار و  صراحتا خود را منتسب بفرقه ضاله ۶٩دی   ٣٢م  ١٣پرسشنامه شماره

آئینامه استخدامی قانون تامین اجتماعی  ۶قانون استخدام  کشوری و ماده  ١۲ابرام میورزید لذاباستناد از مفاد ماده

و دیگر مقررات استخدامی که در آنها هم عدم بفساد عقیده یکی از شرایط استخدامی میباشد با رعایت مفاد فوق 

دام اولیه شما مغایر با مقررات مربوط بوده است لذا بموجب اینحکم کلیه احکام استخدامی شما لغو و از الذکر استخ

تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در این سازمان خاتمه داده میشود و نسبت به سنوات خدمت گذشته شما نیز برابر 

 موازین قانون کار با شما رفتار خواهد شد.
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 العاده هاحقوق، مزایاء فوق – ۱۹

 لایر-----الف حقوق پایه گرده:

 لایر-----تفاوت تطبیق حقوق: -ب

 لایر -----العاده شغل:  مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل /فوق -پ 

 لایر-----تفاوت تطبیق مزایا: -ت

 لایر-----فوقالعاده اشتغال خارج از کشور: –ث 

 لایر-----فوقالعاده بدی آب و هوا: –ج 

 لایر-----قالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی:فو –چ 

 لایر-----ح: فوقالعاده محل خدمت:

 لایر-----خ: سایر مزایا:

 لایر-----جمع:

 لایر-----حقوق و مزایا و فوق العاده های مندرج در این حکم جمعا به مبلغ  به حروف -٣١

 است.  پرداختقابل -----مواد-----فصل-----پس از وضع کسور قانونی از اعتبار

 صدور حکمتاریخ اجرای حکم:   -٣۱

 ٢ /٢٣۲۶١شماره  ١٢۶٩تاریخ:]؟[/ -----تاریخ صدور و شماره حکم : -٣٣

 از طرف دکتر جعفر زادهنام و نام خانوادگی مقام مسئول  -٣٢

 ]امضا[

 مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری و بهزیستی خراسانعنوان پست ثابت سازمانی : 

 -----نسخه:

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


