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بسمه تعالی
« بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  1399/07/21بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور
و به استناد قانون اصالح ماده ( )44قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ  1399/06/16مجلس شورای اسالمی) با
ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) در امتحانات مشترک فراگیر
دستگاههای اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود :
ماده  -1با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورد اشاره در ماده واحده قانون فوقالذکر ،که داوطلب باید متولد یا
ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد ،بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز میگردد؛
 -1-1شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تذکر :با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف ،در صورت اختالف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل
تولد ،مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
 -2-1استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (بر
اساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کالنتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره  :داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره
آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی
مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرار گیرد.
 -3-1مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد.
ماده  -2بر اساس مفاد ماده واحده قانون فوقالذکر ،داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای
اولویت می باشند .اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد:
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«نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی(مجموع وزن چهل درصد ( )%40برای حیطه عمومی و شصت درصد
( )60%برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهار دهم» ( )1/4محاسبه و مالک عمل قرار میگیرد».
ماده  - 3حد نصاب آزمون ،کسب حداقل پنجاه درصد ( )%50نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد ( )%40برای
حیطه عمومی و شصت درصد ( )%60برای حیطه تخصصی در هر شغل -شهرستان در هر یک از دستگاههای اجرایی می باشد.

جمشید انصاری

رونوشت:
و زارت کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار و صدور دستور الزم به سازمان ثبت احوال کشور و فرماندهی
نیروی انتظامی برای همکاری با ذینفعان
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مح
«فرم استشهاد ل سکونت جهت شرکت رد امتحاانت مشترک فراگیر استخدا می دست گاهاهی اجرایی کشور »
اینجانب  ..............................فرزند  ..............................کد ملی ……………… از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که
شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.
با تشکر
امضا و اثر انگشت
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش …… شهرستان …………… ساکن
بوده و مدت …… سال …… ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است .
اینجانب ………………… .به کد ملی ……………… .صحت مراتب فوق را گواهی مینمایم.

امضا و اثر انگشت

اینجانب ………………… .به کد ملی ……………… .صحت مراتب فوق را گواهی مینمایم.

امضا و اثر انگشت

اینجانب ………………… .به کد ملی ……………… .صحت مراتب فوق را گواهی مینمایم.

امضا و اثر انگشت

این قسمت توسط نیروی انتظامی (پاسگاه یا کالنتری محل) تکمیل گردد.
موارد فوق مورد تایید این …………………………… میباشد.
محل مهر -امضا
پاسگاه یا کالنتری محل

تذکرات مهم :
-1
-2

-3
-4

تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت
میباشند ،الزامی است.
داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند ،با تایید اداره آموزش
و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً میتوانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرهمند گردندو
تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر ،الزامی میباشد.
چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا ،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته
باشد ،میتواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.
این فرم صرفاً جهت بهرهمندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی (به جز شهرستان تهران و مراکز استانها) در آزمونهای
استخدامی امتحانات مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور میباشد.

