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امتیازات خاصمشمولین  -1جدول شماره 
عنواناولویت

غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برقوابسته (هاي تابعه (دولتی) و فرزندان کارکنان همکار فوت شده ناشی از کار در حین مأموریت در شرکت 1

2

سال سابقه کار و کارکنان شرکتی و قراردادي که در حین کار دچار نقص عضو و یا  5زنان شاغل سرپرست خانوار با داشتن حداقل 
عت وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صندولتی) و هاي تابعه (اند (مشروط بر عدم از کارافتادگی) با ارائه تأییدیه شرکتبیماري خاص شده

 تأیید سازمان تأمین اجتماعی آب و برق و گواهی پرداخت سابقه بیمه مورد
 بر موارد فوق، ارائه تأییدیه محاکم قضائی نیز الزامی است. توضیح: درخصوص زنان سرپرست خانوار، عالوه

3

کارکنان شرکتی شاغل که وظایف پستهاي سازمانی مصوب شرکت متقاضی استخدام را انجام می دهند مشروط بر دارا بودن حداقل 
پرداخت حق بیمه مورد تایید و رضایت شرکت مربوطه از عملکرد ایشان ( ارائه تأییدیه شرکت مذکور ، گواهی سال سابقه کاري ،  5

 معاونت تحقیقات و منابع انسانی ) 16/4/97مورخ  500/22350/97مشمولین بخشنامه شماره 
توضیح: به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی به میزان سابقه کار مورد تایید شرکت مربوطه اضافه می شود که این 

 امتیاز صرفاً براي کارکنان مشمول همان شرکت لحاظ می گردد .

4

هاي این جدول نمی باشند و کارکنان حجمی و طرحی شاغل در شرکت 3حائز شرایط مندرج در ردیف سایر کارکنان شرکتی که 
مجموعه صنعت آب و برق با ارائه تأییدیه شرکت مذکور و گواهی پرداخت حق بیمه موردتأیید مورد تأیید شرکت زیر غیردولتی)وابسته (

 کت موردتقاضا و شغل مورد تصدي سازمان تأمین اجتماعی متناسب با سابقه کاري در شر
 سال اضافه می شود . 15توضیح: به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی حداکثر به میزان 

ربط) هاي ذيجزء از قرآن (مشروط بر ارائه تأییدیه از سازمان 15حافظان حداقل  5

6
تابعه ( دولتی ) یا وابسته ( غیر دولتی ) زیرمجموعه صنعت آب و برق، مشروط بر هاي فرزندان همکاران بازنشسته مؤسسات و شرکت

هاي محل کار از خدمات همکار در طول خدمت رضایت داشته باشند (با ارائه تأییدیه از شرکت محل خدمت آنکه شرکت یا شرکت
 سال سابقه کار در شرکت) 5بر دارا بودن حداقل والدین مبنی


