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 اداره کل تأمیه اجتماعی استان.............

 
 سالم علیکن

/ن مًضخ 4/م/50/14/201ثٍ پیًست تصًیط وبمٍ شمبضٌ   21/12/84مًضخ  111608/5000پیطي زستًض ازاضی شمبضٌ  
           19/9/93مًضخ  12639/93/225ستبز کل ویطيَبی مسلح کٍ عی وبمٍ شمبضٌ  اوسبویمؼبيوت محتطم ویطيی  22/6/93

تًسؼٍ مسیطیت ي سطمبیٍ اوسبوی ضئیس جمًُض ثٍ سبظمبن تأمیه اجتمبػی  مؼبين محتطم وًسبظی ازاضی مؼبيوتاظ سًی 
 ي تًجٍ ياحسَبی اجطایی ضا ثٍ ضػبیت زلیك مًاضز شیل جلت می ومبیس:اضسبل  شسٌمىؼکس 

زض  بظمبن َبی مجبظ صبزض کىىسٌ گًاَی ججٍُس 1/7/93وظط ثٍ ایىکٍ زض ضاستبی یکسبن سبظی گًاَی َبی ججٍُ اظ تبضید 
 اػالم گطزیسٌ: ظیطثٍ شطح  ویطيَبی مسلح

 وساجب( -وُبجب-پساجب-گًاَی ججٍُ زض سغح ستبز آجب ي ویطيَبی چُبضگبوٍ)وعاجب ارتش جمهوری اسالمی ایزان زض
 .نیزوها امضای معاون نیزوی انسانی ثبصطفبً   

 ویطيی لسس-ًَافضب-وسسب-گبوٍ )وعسب 5 ی ججٍُ زض سغح ستبز سپبٌ،ویطيَبیگًاَ سپاه پاسداران انقالب اسالمی زض-

 .ي زض سغح سپبٌ َبی استبوی صطفبً ثب امضبی فطمبوسٌ سپبٌ استبن نیزوها امضای معاون نیزوی انسانیسبظمبن ثسیج( ثب 
 گًاَی سبیط ضزٌ َب پصیطفتٍ ویست.

 امضای معاون نیزوی انسانی ثٍ صًضت متمطکع صطفبً ثب گًاَی ججٍُ وسارت دفاع و پشتیبانی نیزوهای مسلح  زض

 .مذکور وسارت
  امضای معاون نیزوی انسانی ناجاگًاَی ججٍُ ثٍ صًضت متمطکع صطفبً ثب ناجا زض. 

ایه وسجت ثٍ اجطای زلیك مفبز  (1/7/93)تب اظ تبضید یبز شسٌ شًزلصا ضطيضیست ثب تًجٍ ثٍ اَمیت مًضًع تطتیجی اتربش 
السام  زض ذصًص گًاَی حضًض زض ججٍُ ثیمٍ شسگبن کٍ تًسظ مطاجغ تؼییه شسٌ زض فًق صبزض می گطزز زستًض ازاضی 

 .ومبیىس
ثسين ضػبیت مًاضز  شسگبنتب تبضید صسيض ایه زستًض ازاضی گًاَی ججٍُ ثطای ثیمٍ  1/7/93حسفبصل زض چىبوچٍ  : 1تذکز

پیشگفت صبزض ي ثٍ ياحسَبی اجطایی اضائٍ گطزیسٌ ثبشس، می ثبیست مطاتت مجسزاً اظ مطاجغ شیصالح مًضز استؼالم لطاض 
 زض صًضت احطاظ شطایظ ممطض،السامبت الظم ثؼمل آیس. تبگطفتٍ 

 

 یکنواخت سازی گواهی موضوع: 

 جبهه حضور در 

 حًظٌ

 فىی ي زضآمس

 

 

    زستًض ازاضی
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صطاً زض اضتجبط ثب ویطيَبی مسلح اظ آوجبئیکٍ گًاَی َبی حضًض زض ججٍُ صبزضٌ اظ سًی مطاجغ یبز شسٌ مىح : 2تذکز 
صبزضٌ اظ سًی يظاضت جُبز کشبيضظی ثطای جُبز گطان يظاضت جُبز  ثًزٌ،ثىبثطایه گًاَی َبی حضًض زض ججٍُ

( ي َمچىیه گًاَی َبی حضًض زض ججٍُ 28/1/90مًضخ  13857سبظوسگی سبثك)مًضًع ثىس یک زستًض ازاضی شمبضٌ 
 95884/5000ط صبزق)ع( ثطای عالة ي ضيحبویًن)مًضًع زستًض ازاضی شمبضٌ امبم جؼف 83صبزضٌ اظ سًی تیپ مستمل 

 ( کمبکبن مؼتجطذًاَس ثًز.17/9/86مًضخ 
مسئًل حسه اجطای ایه زستًض ازاضی مسیطان کل،مؼبيویه ثیمٍ ای،ضيسب ي کبضشىبسبن اضشس امًض فىی ثیمٍ شسگبن ي امًض 

 ًاَىس ثًز.فىی مستمطیُبی استبوُب ي مسئًلیه شیطثظ زض شؼت ذ

 

 

 
 

  
  

 


