جدول شماره 1
نام استان

آدرس

تلفن

آذربایجان شرقی

تبریز -اول زعفرانیه -جنب شرکت مخابرات

041-33339323

نشانی جایگاه اینترنتی
www.eamo.ir

آذربایجان غربی

ارومیه -بلوار بسیج -کیلومتر  5جاده ارومیه به سلماس

044-32416739

www.azmet.ir

اردبیل

اردبیل -میدان ایثار-بلوار خلیج فارس-کیلومتراول جاده خلخال

045-33668113

www.ardebilmet.ir

اصفهان

اصفهان -خیابان  22بهمن-مجموعه اداری امیر کبیر

031-32676220

www.esfahanmet.ir

البرز

کرج-کیلومتر  4جاده محمد شهر -جنب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی -نبش  45متری چمن

0261-36792310

www.alborz-met.ir

ایالم

ایالم -بلوار جنوبی امام (ره )نبش تقاطع بلوار آزادی

084-33331960

www.ilammet.ir

بوشهر

میدان نیروی انتظامی-خیابان شهید فکوری

077-33342843-5

www.bushehrmet.ir

تهران

تهرانسر -بلواریاس-روبروی خیابان دستغیب-پالک 96

44538180-81

www.tehranmet.ir

چهار محال و بختیاری

شهرکرد -بلوار آیت اله کاشانی -خیابان هواشناسی

038-33335316

www.chbmet.ir

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی ،شهرستان بیرجند-بلوار شهدای عبادی -بلوار صنعت و معدن

056-32400172-3

www.skhmet.ir

خراسان رضوی

مشهد -بزرگراه شهید کالنتری-نرسیده به پلیس راه طرق

051-33822306-8

www.razavimet.ir

خراسان شمالی

خراسان شمالی -بجنورد-بعد از پلیس راه جاده گرگان

058-32740003

www.nkhmet.ir

خوزستان

اهواز  -سه راه فرودگاه

061-34443007

www.khuzestanmet.ir

زنجان

زنجان -خیابان هنرجو -ضلع شرقی صدا و سیما

024-33771433

www.zanjanmet.ir

سمنان

سمنان -میدان معلم-بلوار ورزش -جنب هالل احمر

023-33453712

www.semnanweather.ir

سیستان و بلوچستان

زاهدان-بزرگراه خلیج فارس

054-33294814

www.sbmet.ir

فارس

شیراز-میدان اهلل -ابتدای بلوار شهید شاهچراغی

071-37210003-4

www.farsmet.ir

قزوین

قزوین-انتهای بلوار نوروزیان -پشت صدا و سیما

028-33657020

www.qazvinmet.ir

قم

قم-بلوار شهید صدوقی -خیابان یاسمن،پالک 9

025-32938557

www.ghommet.ir

کردستان

سنندج -بلوار جانبازان

087-33561931

www.kurdistanmet.ir

کرمان

کرمان -بلوار جمهوری اسالمی -نرسیده به میدان فرودگاه

034-32653934

www.krman-met.ir

کرمانشاه

کرمانشاه ،بلوار شهید کشوری،جنب ترمینال شهید کاویانی

083-34247071-2

www.kermanshahmet.ir

کهکیلویه و بویر احمد

یاسوج-کیلومتر  6جاده یاسوج-اصفهان-روبروی فرودگاه یاسوج

074-33310340-41

www.kbmet.ir

گلستان

گلستان -شهرستان گرگان -میدان بسیج-سایت اداری

017-32480230

www.golestanmet.ir

گیالن

رشت -بلوار معلم  -خیابان هواشناسی

013-33240682

www.gilmet.ir

لرستان

خرم آباد -کیلومتر  8جاده خوزستان-جنب لشکر 84

066-33409292

www.lorestanmet.ir

مازندران

ساری -کیلومتر 5اتوبان ساری قائمشهر

011-33136012

www.mazamet.ir

مرکزی

اراک -کمربند شمالی -جنب نمایشگاه بین المللی

086-34132222

www.markazimet.ir

هرمزگان

بندر عباس -میدان خلیج فارس -جنب بوستان قائم

076-33675390-93

www.hormzganmet.ir

همدان

همدان-میدان فرودگاه

081-38302000

www.sinamet.ir

یزد

یزد -بلوار آزادگان  -سه راه آزاد شهر

035-37231112

www.yazdmet.ir

معاون رئیس جمهور
و
رئیس سازمان

ریاست جمهوری

شماره انمه :

سازمان اداری و استخدا می کشور

369488

اتریخ انمه:

1399/07/27

پیوست :

دارد

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:

خیابان شهید مطهری-بعد از چهارراه مفتح-خیابان جهانتاب-پالک  44و 46

مرکز تلفن85350:

دورن گار85353000:

کدپستی1576613913:

ش ش4449391 :
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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

خیابان شهید مطهری-بعد از چهارراه مفتح-خیابان جهانتاب-پالک  44و 46

مرکز تلفن85350:

دورن گار85353000:

کدپستی1576613913:

ش ش4449391 :

بسمه تعالی

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.

