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دستَرالؼول هربَط بِ جابِ جایی اػتبار حقَق ٍ هسایای کارکٌاى اًتقال یافتِ هی باشذ ( 10 )رًٍذ تاییذ ٍ اهضاء فرهْای فَق بِ شرح هٌذرج در هادُ 

.برای دستگاّْای اجرایی هلی کِ ٍاحذ استاًی دارًذ ػالٍُ بر تاییذ ٍ اهضاء ٍاحذّای استاًی، هستلسم تاییذ ٍ اهضاء دستگاُ هلی هربَعِ هی باشذ (2)ٍ  (1)تکویل فرهْای  

. ّیات هحترم ٍزیراى ٍ اصالحیِ ّای بؼذی آى هٌظَرگردد1400/1/29ّـ هَرخ 58708ت/8013بغَر کول ٍ برهبٌای ضریب حقَق هٌذرج در هصَبِ شوارُ    (2)هبلؾ ػیذی کارکٌاى در فرم شوارُ 

تَسظ تواهی هراجغ ریصالح هربَعِ، ارسال فرم ّا ازعریق ساهاًِ جاهغ بَدجِ، هغابق با راٌّوای هٌذرج در ساهاًِ جاهغ بَدجِ بِ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر، اًجام هی شَد (2)ٍ  (1)پس از تاییذ فرم ّای 

                سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هبذا   دستگاُ اجرایی هقصذ 

هلی یا استاًی  یا دستگاُ هلی اصلی هبذاهلی یا استاًی  

سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاى هقصذ

یا دستگاُ هلی اصلی هقصذ

. ّیچگًَِ جا بِ جایی ٍ ابالؽ اػتباری تَسظ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کشَر اًجام ًوی گیرد1400 بَدُ ٍ در سال 1401تکویل ایي فرم صرفا برای پیش بیٌی اػتبار در الیحِ بَدجِ سال 

درصَرتیکِ دستگاُ اجرایی هبذا یا هقصذ استاًی باشذ، تاییذ ٍ اهضا سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ریسی استاى هربَعِ الساهی است 
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 اوتقال متقاضی کارکىان وضعیت اعالم- 1 شماري فرم
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مبدا های پرداخت سایر و مبدا دستگاي مىعقدي قرارداد و کارگزیىی حکم آخریه براساس 1400 سال در اوتقال متقاضی کارکىان غیرمستمر و مستمر مزایای و حقوق- 2 شماري فرم
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