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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 حکم کارگزینی

 ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور۵۲-۴) ٣٢ -فرم ع

 

 وزارت/موسسه: سازمان منطقه بهداری استان تهران-١

 شماره مستخدام -٢

 نام آقای دکتر عطاءاله -٣

 : اشراقینام خانوادگی -۴

 محمدحسین: نام پدر -۵

 : شماره شناسنامه و مّحل صدور -۶

 [حذف شده]نداری کل فرما /استان  آبادنجف[ مّحل صدور :شهرستان حذف شدهشماره شناسنامه: ]

 [حذف شدهتولد: ] محل -٧

 [حذف شده]سال  شهریورماه  ٨: روز تاریخ تولد -٨

 رشته پزشکی دکترا: باالترین مدرک: باالترین مدرک و رشته تحصیلی -٩

 : پزشک عمومیعنوان پست ثابت سازمانی -١٠

 -----طبقه: ،رشته: پزشکی : بهداشتی و درمانیرسته -١١

  ١٠: رتبه گروه ١۲

 ۶: درجه ----- :پایه -١٣

 واحد سازمانی: منطقه بهداری کرج -١۴

 تهران فرماندار کل / استان شهرستان: کرج ،فاتح کلینیک: پلی محل خدمت -١۵

   -----شماره   ،-----تاریخ: ------مجوز -١۶

 خرق از خدمت :نوع حکم -١٧

بهداری و همچنین با توجه وزیر  ١٣۵۹ دی ١۰مورخه  ٧۵۶۰این حکم در اجرای دستور شماره : شرح حکم -١٨

آئینامه استخدامی تأمین  ۶که از طرف دفتر وزارتی اعالم شده با در نظر گرفتن ماده  ۲١۰۲۹بشماره تسجیل 

 :اجتماعی بمنظور اخراج شما از منطقه بهداری کرج صادر میگردد

 نسبت به احتساب سنوات خدمت شما برابر قانون کار اقدام خواهد شد. -١

 . ید داشتجرای اینحکم هیچگونه سمتی در منطقه کرج نخواهاز تاریخ ا -۲

 فاتح بال تصدی اعالم میگردد. کلینیکاز واحد پلی  ٢ضمناً ردیف سازمانی شما  -٣
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 حقوق، مزایا و فوقالعاده ها – ١۹

پس از وضع کسور قانونی  لایر -----به حروف به مبلغ جمعا  مندرج در این حکم  هایالعادهفوقحقوق و مزایا و  -۲۰

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

 ١٣۶۰شهریور  ١ تاریخ اجرای حکم: -۲١

 ١١۴۵٣شماره  ١٣۶۰ مرداد ۲۶تاریخ صدور و شماره حکم. تاریخ  -٢٢

: نسخۀ : مدیر منطقه بهداری کرجعنوان پست ثابت سازمانینام و نام خانوادگی مقام مسؤل: دکتر صفوی ]امضا[  -٢٣

 مستخدم

 

 [تاریخ در پایین صفحهدستنویسی، شماره و ]یادداشت 

 قای دکتر اشراقیآجهت اطالع 

٨۵٣ - ٣۹ 

٧١۹ - ۲٧ / ۴ 

 ]امضا[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تماس با ما بفرستید[ ایمیل در صفحه
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