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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 حکم اصالح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفۀ از کار افتادگی

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۶۳-١ ۷۵ –فرم ع 

 

 کشاورزیبنگاه توسعه ماشینهای مؤسسه: /وزارت – ١

 [حذف شده]شماره مستخدم:  – ٢

 [حذف شده]شمارۀ بازنشستگی  – ۶

 ١٠٣٠بهمن ٧تاریخ تولّد: قربانعلی نام پدر:  وجدانینام خانوادگی:  ضیاء :آقایمشخصات مستخدم: نام خانم/ – ۴

استان فرماندار کل جنس:  دشت گرگان محل صدور شناسنامه: شهرستان [حذف شده]روز ماه سال شمارۀ شناسنامه: 

 X زن

 وضع مستخدم: – ۷

 Xبازنشسته 

 -----از کار افتاده ناشی از کار

 .-----از کار افتاده غیر ناشی از کار

 روز ماه سال ۸۵مهر  ١٣ تاریخ بازنشستگی یا از کار افتادگی:  – ۳

 وضع استخدامی مستخدم: – ۵

 ١۶٣١مشمول قانون استخدام کشوری مصّوب  ----- =الف 

 (٢۷٢۷) ١۶۴۷خرداد  ۶١مشمول قانون استخدام کشوری مصّوب  ----- = ب

 ( شرکتهای دولتیمقررات)با ذکر نوع  مقرراتمشمول سایر  X =پ 

 شرح حکم: – ٨

اداره کل کارگزینی و تشکیالت وزارت  ۰٣مرداد  ۴]تاریخ[  ١۰۹١٠ /١۸۵۸۸ /۰٠٣بموجب حکم شماره 

قانون استخدام کشوری )از خدمت اخراج میشوید( حقوق  ١۴کشاورزی و عمران روستائی باستناد بند ث ماده 

 قطع میگردد. ۰٣مرداد  ۴ بازنشستگی شما از تاریخ 

 ]امضا[

 تاریخ و شمارۀ آخرین حکم – ٩

 ١۱۱٣۱شماره:  ۸۵مهر  ١٣تاریخ: 

 لایر ٠۵٠٣٣ بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی برقرار شده در آخرین حکم:حقوق  – ١٣

 لایر -----حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی فعلی: – ١١

 لایر -----افزایش – ١٢
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 بدهی کسور بازنشستگی – ١۶

 -----نوع بدهی )به لایر(

 -----مبلغ بدهی )به لایر(

 -----قسط اّول )به لایر(

 -----هانه )به لایر(قسط ما

 -----تعداد اقساط

 -----تاریخ استهالک

 حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی پس از وضع کشور متعلقه از محل قابل پرداخت است. – ١۴

 روز ماه سال ۰٣مرداد  ۴تاریخ اجرای حکم:  – ١۷

 ١۱۵۰۵شماره:  ١٠۰٣مرداد  ۱۸تاریخ و شمارۀ صدور تاریخ  – ١۳

 محمود جمالینام و نام خانوادگی مقام مسئول:  – ١۵

 مدیرعاملعنوان ُپست سازمانی: 

 []امضاامضاء: 

 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[

 


