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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 حکم کارگزینی

 )شرکتهای مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی(

 بسمه تعالی

 دولت جمهوری اسالمی

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

 ای بهداری استان تهران سازمان منطقهنام شرکت دولتی:  - ۱

 -----کد شرکت:  – ۲

 -----شماره مستخدم:  – ۳

 نوریهنام: خانم  – ۷

 وجدانینام خانوادگی:  – ۴

 محمودنام پدر:  – ۶

/ -استان مهابادمحل صدور: شهرستان:   ]حذف شده[شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه:  – ۴

 کردستانفرمانداریکل 

 ]حذف شده[محل تولد:  – ۸

 ۳۱۳۱سال  آبانماه  ۸تاریخ تولد: روز  – ۹

 بهیاری دیپلمباالترین مدرک و رشته تحصیلی:  – ۱۱

 گردش شیفت در در بهیارعنوان شغل مستمر:  - ۱۱

 ۳۰۱شماره شغل مستمر:  – ۱۲

 ۲طبقه:  بهیاررشته:  درمانی و بهداشتیرسته:  – ۱۳

 ۵ رتبه – ۱۷

 ۶ درجه– ۱۴

 حصار سرخه بیمارستانواحد سازمانی:  – ۱۶

 -----استان/ فرمانداریکل  -----شهرستان  -----بخش  -----محل خدمت: دهستان  – ۱۴

 نوع حکم: خاتمه خدمت – ۳۸

مقام محترم وزارت  ۳۱۵۱دی  ۳۰مورخ  ۱۵۶۰این حکم با توجه به بخشنامه شماره  – ۳شرح حکم:  – ۱۹

مدیریت منطقه بهداری شرق تهران صادر گردیده  ۳۱۵۱بهمن  ۳۱مورخ  ۳۱۰بهداری و طبق دستور شماره 

 است: )بعلت انتساب به فرقه بهائیت( ]امضا[

نظر باینکه در مدت  ۳۱۵۱دی  ۳۱استعالم مورخ  ۳۱۵۱ بهمن ۳۶مورخ  ۳۱۲۸۳پیرو اخطار شماره  – ۲

 منظور خاتمه خدمت شما صادر گردیده: ، این حکم به۳اند لذا با توجه به بند  پاسخ قاطع نداده شده یینتع
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 -برابر قانون کار نسبت به سوابق خدمتی شما اقدام خواهد شد /  – ۱

 ها العاده حقوق، مزایا و فوق – ۲۱

 لایر. ۱۲۵۰۰/-حقوق پایه گروه:  -الف 

 لایر. ۲۰۵۰۰/-مجموع مزایای مرتبت به شغل/ مزایای شغل:  -ب 

 لایر. -----تفاوت تطبیق مزایا: -پ 

 لایر. -----العاده اشتغال خارج از کشور:  فوق -ت 

 لایر. -----وهوا:  العاده بدی آب فوق -ث 

 لایر. -----العاده محرومیت از تسهیالت زندگی:  فوق -ج 

 لایر. ----- العاده محل خدمت: فوق -چ 

 لایر. -----ها:  العاده سایر مزایا و فوق -ح 

 لایر ۵۱۰۰۰/-جمع:  

پس از وضع  پنجاه و سه هزار لایرهای مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ )به حروف(  العاده حقوق، مزایا و فوق - ۲۱

 کسور قانونی از اعتبار قابل پرداخت است.

 ۳۱۵۱ بهمن ۳تاریخ اجرای حکم:  – ۲۲

 ۳۱۳۳۳شماره:  ۳۱۵۱ بهمن ۲۰تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ:  – ۲۳

 علی ورجاوندنام و نام خانوادگی مقام مسئول:  – ۲۷

 : رئیس بیمارستان سرخه حصارعنوان شغل

 امضاء ]امضا[

 نسخه: مستخدم

 

 

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[

 


