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 به عنوان بومی تلقی گردندداوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا         

 

سال  دو و  همچنین سکونت داوطلب حداقل در الف( محل تولد داوطلب ) طبق مندرجات شناسنامه ( با روستايا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يکي باشد 

 اخیر تا تاريخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جديد ، دو مقطع کامل از مقاطع و متوسطه(  -راهنمايي -ييب( حداقل دو مقطع کامل تحصیلي از مقاطع تحصیلي) ابتدا

 دو و همچنین سکونت داوطلب حداقل در را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز طي کرده باشد تحصیلي ) ابتدايي، متوسطه اول ، متوسطه دوم ( 

 ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد. سال اخیر تا تاريخ اولین روز شروع

وستا سکونت داشته چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به  دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل ر 

بومي بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت مرکز خدمات جامع سالمت اهي نمايد و شورای اسالمي سکونت آنها را گوخانه بهداشت  و اند مشروط به آنکه 

در روستای مورد نظر  اخیر دو سال های فوق االشاره در روستای اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا تائید نمايد بالمانع است. لذا برای گروههای مذکور اقامت در

در اين شرايط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرايط فوق ضرورت ندارد. د نظر داشته باشند ، مشروط به اينکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مور

 ضرورت دارد . 

 

 

 


