
 

 
 

 بومی شهرستان: -1-5

 :ت که واجد یکی از شرایط زیر باشدسداوطلب بومی شهرستان فردی ا

 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. الف(

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت  ب(

 ن با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.فعلی یا بازنشستگی آنا

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت  }( سال از سنوات تحصیلی 4) داوطلب حداقل چهار ج(

 متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

مورد تقاضا برای  شهرستاندر  )درقبال اشتغال(( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4) حداقل چهاردر و یا همسر داوطلب، پدر، ما د(

 (.نمی باشدقابل احتساب  دوران سربازیاستخدام را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه 

استفاده نمایند که زمان  های ب و د()موضوع بند تذکر: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود

 خ تولد داوطلبان باشد .تحقق موضوع )اشتغال ، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از تاری

 

 

 بومی استان: -2-5

 :ت که واجد یکی از شرایط زیر باشدفردی اس استانداوطلب بومی 

 د تقاضا برای استخدام یکی باشد.استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مور الف(

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که استان محل خدمت فعلی  ب(

 یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت  }صیلی ( سال از سنوات تح4) داوطلب حداقل چهار ج(

 متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

مورد تقاضا برای  شهرستاندر  )درقبال اشتغال(( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4) حداقل چهارداوطلب، پدر، مادر و یا همسر  د(

 (.نمی باشدقابل احتساب  دوران سربازیتخدام را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه اس

استفاده نمایند که زمان  )موضوع بندهای ب و د( تذکر: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود

 خ تولد داوطلبان باشد .تاری تحقق موضوع )اشتغال ، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از

 

 
 

  باشد می نام ثبت زمان در کشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای استان و شهرستان مبنای :1توجه . 

 مدارک و مستندات اعالمی نتایج اولیه، فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بومی، شرایط مشمول داوطلبان کلیه :2توجه 

 نمایند. ارائه شد، خواهد اعالم متعاقباً که مدارک بررسی زمان در نیاز مورد مدارک سایر همراه به را بومی بودن

 

 

 

 : بودن شرایط بومی -5

 


