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 :بودن بومي شرايط

 ميگردد. لقيداوطلب بومي شهرستان یا بومي استان ت مورد سبح اشند،ب زیر ویژگيهای از يکی دارای لقداح هک افرادی

 :شهرستان بومي

 .اشدب يیک محل هرشت شهرستان با وی مسره یا داوطلب دلتو محل شهرستان  -1

 یا فعلي محل خدمت شهرستان که ) بازنشسته یا و شاغل از اعم(مسلح وهاینير یا و لتدو ماميپي و رسمي کارمندان دانفرزن و همسر  -2

 .شدبا یکي محل هرشت شهرستان اب اننآ گيبازنشست

 شهرستان در متناوب یا يلمتوا صورتبه  را  )پيش دانشگاهي و رستاندبي مایي،راهن تدایي،اب(ليتحصي سنوات از سال چهار حداقل داوطلب-3

 .اشدب کرده طي محل هرشت

 سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان رشته محل را داشته باشد. 4داوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل -4

 :استان بومي

 .یکي باشد محل هرشت استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -1

 بازنشستگي یا فعلي خدمت محل استان که بازنشسته( یا و شاغل از اعم(مسلح یا نيروهای و دولت وپيماني  رسمي کارمندان فرزندان و همسر -2

 .شغل مربوطه یکي باشد استان آنان با 

 طي محل رشته دراستان متناوب یا يلمتوا به صورت را)گاهيوپيش دانش دبيرستان راهنمایي، ابتدایي،(سال از سنوات تحصيلي 4داوطلب حداقل -3

 .باشد کرده

 سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان شغل محل را داشته باشد. 4داوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل  -4

 

 

 
 


