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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 دولت جمهوری اسالمی ایران

 حکم کارگزینی

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۲۳-۴)۲۳-فرم ع 

 

 کشاورزی و عمران روستائی :موسسه/وزارت-١

 ]حذف شده[ :شماره مستخدم-۳

 بهرام :آقای -۲

 نبی الهی :نام خانوادگی-۴

 علی گدا :نام پدر-۲

 شماره شناسنامه و محل صدور-۶

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

 ]حذف شده[ :محل تولد-۷

 :تاریخ تولد-۸

 ۵۱۵۱سال  ۵۱ماه  ۵۱روز 

 مدرک و رشته تحصیلیباالترین -۹

 -----رشته:  پنجم متوسطه :باالترین مدرک

 (۱۳روستاها ) متصدی عمران و نوسازیعنوان پست ثابت سازمانی: -١۱

 سهطبقه:  تکنسین راه و ساختمانرشته:  فنی و مهندسیرسته: -١١

 ششگروه: -١۳

 دوازدهپایه: -١۲

 مازندراناداره کل تعاون و امور روستاهای واحد سازمانی: -١۴

 محل خدمت:-١۲

 مازندرانفرمانداریکل/استان  تنکابنشهرستان 

 مجوز:-١۶

 ترفیعنوع حکم: -١۷
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 ۱۵دی  ۵از تاریخ  قانون استخدام کشوری و آئین نامه مربوطه بموجب اینحکم ۱۱در اجرای ماده  شرح حکم:-١۸

لایر  ۵۵۳۳یابد مبلغ  لایر حقوق ترفیع می ۱۰۵۳۳لایر حقوق به پایه دوازده و مبلغ  ۱۰۳۳۳از پایه یازده و مبلغ 

 افزایش ماه اول بسود صندوق بازنشستگی برداشت خواهد شد. پ

 ها العاده حقوق مزایا و فوق-١۹

 لایر ۱۰۵۳۳حقوق: پایه گروه -الف

 لایر ----- تفاوت تطبیق حقوق-ب

 مجموع مزایای مستعمر و مزایای موقت شغل-پ

 لایر ۱۱۳۳۳العاده شغل  فوق

 لایر -----تفاوت تطبیق و مزایا -ت

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

 لایر -----العاده بدی آب و هوا  فوق-ج

 لایر ۳۱۱۱العاده محرومیت از تسحیالت زندگی  فوق-چ

 لایر -----خدمت  العاده محل فوق-ح

 لایر -----سایر مزایا -خ

 لایر ۳۵۵۱۱جمع: 

شصت و نه هزار و یکصدو بیست و های مندرج در این حکم جمعاً بمبلغ )بحروف(  العاده حقوق مزایا و فوق-۳۱

 لایر چهار

 قابل پرداخت است ۱و  ۵مواد  یکفصل  مربوطهپس از وضع کسورقانونی از اعتبار 

 ١۲۲۹دی  ۵تاریخ اجرای حکم: -۳١

 ۱/  ۵۱۰۱۰ شماره  ۵۱۱۵دی  ۰تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ -۳۳

 یحیی زادهنام و نام خانوادگی مسئول: -۳۲

 مدیر کل تعاون و سرپرست اداره کل تعاون و امور روستاهای مازندرانعنوان پست ثابت سازمانی: 

 امضاء ]امضا[

 نسخه: مستخدم

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[

 


