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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 حکم کارگزینی

 های مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی( )شرکت

 ( سازمان امور اداری و استخدامی کشور۴۷-۷) ۷۴  -ع فرم

 ای شمال نام شرکت دولتی: سازمان آب و برق منطقه-۱

 کد شرکت: -۲

 ]حذف شده[شماره مستخدم:  -۳

 محمدنام خانم/آقای:  -۷

 اسدپورنام خانوادگی:  -۴

 نجات الهنام پدر:  -۶

 شماره شناسنامه و محل صدور: -۴

 ]حذف شده[استان:  ]حذف شده[محل صدور: شهرستان:   ]حذف شده[شماره شناسنامه: 

 ]حذف شده[محل تولد:  -۸

 ۳۱۳۱سال  بهمن ماه: ۳۱تاریخ تولد: روز:  -۹

 دیپلم ادبیباالترین مدرک در رشته تحصیلی:  -۱۱

 مسئول شعبه آبیاری کوچصفهانعنوان شغل مستمر:  -۱۱

 ]حذف شده[شماره شغل مستمر:  -۱۲

 ۲مسئول آبیاری ، طبقه: تکنسین کشاورزی و آبیاریرشته:  ای مشاغل حرفهرسته:  -۱۳

 شش گروه: -۱۷

 دهپایه:  -۱۴

 امور آبیاری ناحیه گیالنواحد سازمانی:  -۱۶

 : گیالناستان رشتشهرستان:  کوچصفهانمحل خدمت بخش:  -۱۴

 اخراجنوع حکم:  -۱۸

 شرح حکم: -۱۹
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دی  ۲۲هیئت پاکسازی استان گیالن بموجب این حکم از تاریخ  ۳۱۲۱دی  ۲۲مورخ  ۲۸۲بر اساس حکم شماره 

اخراج میشوید بدیهی است که بر اساس قانون اساسی و دستور کتبی مقام نخست وزیری هیچگونه خساراتی  ۳۱۲۱

 به شما تعلق نخواهد گرفت.

 ها: العاده حقوق، مزایا و فوق -۲۱

 لایر ۱۲۳۲۲حقوق پایه گروه:  -الف

 لایر ۲۲۷۲۲مجموع مزایای موقت شغل/ مزایای شغل  -ب

 لایر ۸۸۲۸ومیت از تسهیالت زندگی العاده محر فوق –ج 

 لایر ۱۸۲۲۸جمع: 

شصت و چهار هزار و دویست و های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ )به حروف(  العاده حقوق، مزایا و فوق -۲۱

 قابل پرداخت است ۱۳۲۳ -۲۱۲-۲۲۲پس از وضع کسور قانونی از اعتبار بیست و چهار لایر 

 ۴۹دی  ۲۱تاریخ اجرای حکم:  -۲۲

 ۱۶۷۱۹شماره:  ۱۳۴۹بهمن  ۲۴تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ:  -۲۳

 ]امضا[ حسن فتوره چینام و نام خانوادگی مقام مسئول:  -۲۷

 مدیر عاملعنوان شغل: 

 امضاء ]امضا[

 ۲۱بهمن  ۲۲

 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[

 


