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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 حکم کارگزینی

 جمهوری اسالمی ایرانملت 

 ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور۲٣-۴) ٢٣ -فرم ع

 : آموزش و پرورشوزارت/موسسه-١

 [حذف شده]شماره استخدام  -٣

 شهنازنام خانم / آقای  -٢

 سروی دلنواز نام خانوادگی: -۴

 محمود نام پدر: -۲

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

 خراسان فرمانداری کل :استان مشهد

 مشهد تولد محل -٧

 ۵١٣١سال  تیرماه  ۵۱تاریخ تولد: روز  -٨

 طبیعیرشته  دیپلمباالترین مدرک و رشته تحصیلی: باالترین مدرک:  -٩

 مربی فعالیتهای پرورشیعنوان پست ثابت سازمانی  -١١

 ١طبقه  دبیری رشته: آموزش و فرهنگیدسته:  -١١

 -----گروه: -١٣

 -----پایه:  -١٢

 مشهد ٣آموزش و پرورش ناحیه واحد سازمانی:  -١۴

 فرماندار کل خراساناستان  مشهدشهرستان:  -----بخش -----دهستان  محل خدمت: -١۲

 -----:شماره -----تاریخ: به شرح متن حکممجوز  -١۶

 خروج از خدمتنوع حکم:  -١٧

قانون  ٣ماده  ۱و بند  ۱۱قانون استخدام کشوری مصوب مردادماه / ۵۱: باستناد بند ث ماده شرح حکم -١٨

مورخ  گرام تلفنو  ۱٨اسفند   ٣۲ ]تاریخ[ ۵/٨۵۵۵٨و دستورالعمل شماره  ۵١٣۵استخدام کشوری مصوب آذرماه /

وزارتی چون استخدام شما با مسلک بهائیت مغایر قوانین استخدام کشوری بوده لذا بموجب این  ۱۵فروردین ١۵

 رش خاتمه داده میشود./ابخدمت شما در آموزش و پرو ۱۵خرداد  ۵حکم از تاریخ 

 ها العاده فوقحقوق، مزایا و  -١٩

 لایر -----حقوق پایه گروه: -الف

 لایر -----:تفاوت تطبیق حقوق -ب
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 لایر -----شغل: العاده فوقمزایای موقت شغل مجموع مزایای مستمر و  -پ

 لایر -----:تفاوت تطبیق مزایا -ت

 لایر -----:اشتغال خارج از کشور، العاده فوق -ث

 لایر -----:وهوا آببدی  العاده فوق -ج

 لایر -----:محرومیت از تسهیالت زندگی العاده فوق -چ

 لایر -----:محل خدمت العاده فوق -ح

 لایر -----:سایر مزایا -خ

 لایر -----:جمع

لایر پس از وضع کسور  -----به حروف( )مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ  های العاده فوقحقوق، مزایا و  -٣١

 قابل پرداخت است.-----مواد -----فصل قانونی از اعتبار

 ۵١۱۵خرداد  ۵تاریخ اجرای حکم:  -٣١

 ۵١۵١٣شماره   ۵١۱۵ اردیبهشت ١۵تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ  -٣٣

 دکتر حسین رزمجو: مسئولنام و نام خانوادگی مقام  -٣٢

 ]ناخوانا[ آموزش و پرورش خراسان مدیرکلعنوان پست سازمانی: 

 مستخدمنسخه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


