گواهی تائیدیه بومی و سکونت داوطلب پذیرش بهورز در روستا

بااحترام ،گواهي مي شود خانم  /آقای  ..............................................................فرزند...........................................
متولد روز  .......ماه .........سال  .........بومي روستای  ، .............................................که حداقل به مدت دوسال (.از
......

...تا  ).........در اين روستا ساکن و دارای پرونده الکترونیک در سامانه سیب به شماره .....................مي باشد

 .مقبولیت اجتماعي ايشان مورد تائید است.

نام و نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

بهورز

مسئول شورای اسالمي روستا

امضا و مهر خانه بهداشت

امضا و مهر شورا

نام و ن ام خانوادگي
پزشک مسؤل مرکز سالمت خدمات جامع سالمت
امضا و مهر مرکز خدمات جامع سالمت

امضا اعضا ی شورا :
 -1نام ونام خانوادگي ............

امضا

 -2نام ونام خانوادگي.............

امضا

 -3نام ونام خانوادگي.............

امضا

داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند
الف) محل تولد داوطلب ( طبق مندرجات شناسنامه ) با روستايا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يکي باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال
اخیر تا تاريخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلي از مقاطع تحصیلي( ابتدايي -راهنمايي -و متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جديد  ،دو مقطع کامل از مقاطع
تحصیلي ( ابتدايي ،متوسطه اول  ،متوسطه دوم ) را در روستا و يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز طي کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو
سال اخیر تا تاريخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
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 روستا سکونت داشته
اند مشروط به آنکه خانه بهداشت وشورای اسالمي سکونت آنها را گواهي نمايد و مرکز خدمات جامع سالمت بومي بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت
های فوق االشاره در روستای اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضا تائید نمايد بالمانع است .لذا برای گروههای مذکور اقامت دردو سال اخیر در روستای مورد نظر
مشروط به اينکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند  ،ضرورت ندارد.در اين شرايط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرايط فوق
ضرورت دارد .

