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سالگی می رسند، باید برای رفتن به خدمت  ۱۸مطابق با قانون جمهوری اسالمی ایران، همه پسرانی که به سن قانونی 

ساله و همچنین خانواده های آن  ۱۸سربازی وضعیت خود را مشخص کنند. در واقع یکی از مسائل و دغدغه های پسران 

ها، مسئله خدمت سربازی و زمان آن است. به همین دلیل بسیاری از مشولین به دنبال کسری خدمت خود هستند که یکی از 

  .است کسری سربازی با مقالهراه های آن، 

د در زمان مقرر شده توسط مشمولین بعد از دریافت مشاوره و اقدامات الزم در زمینه تعیین وضعیت خدمت سربازی، بای

 .سازمان نظام وظیفه به مراکز اعزام به خدمت مراجعه نمایید

افرادی که به دنبال راه هایی برای فرار از خدمت سربازی از طریق گرفتن پروژه کسری خدمت می باشند، از جمله 

در این مقاله قصد  .می باشد کارهایی که باید در این خصوص انجام دهند، دانستن شرایط پروژه کسری خدمت سربازی

 .داریم شما را با روش شرایط و نحوه کسری سربازی با مقاله آشنا کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما باشید

  

 کسری سربازی با مقاله
شود، می توان مشمول طرح کسری آیا تا به حال این موضوع را شنیده ایدکه با نوشتن مقاله برای کسری خدمت هم می

بازی با مقاله شد؟ در صورتی که دانشجو یا پژوهشگر هستید به این مورد توجه نمایید. چنانچه توانایی نوشتن کتاب یا سر

مقاله های علمی دارید، فرصت را از دست ندهید، چون با استفاده از این موقعیت می توانید برای کسری خدمت سربازی 

  .اقدام نمایید

 فکری دانشجویان، پژوهشگران و تحصیل کردگان، اعزام به خدمت سربازی و افتادن فاصلههای  مطمئناً یکی از مشغولیت

های تحصیلی، کاری و یا پژوهشی است. اکثر فرهیختگان تمایل دارند که طول دوره سربازی هرچه ای طوالنی بین دوره

مدام در بین قوانین نظام وظیفه، که البته  تر باشد و زودتر بتوانند به کار و تخصص خودشان برگردند. به همین دلیلکوتاه 

های کاهش مدت سربازی  دائم در حال تغییر است، به دنبال راهی برای کم کردن دوره خدمت سربازی هستند. یکی از راه

آید، نوشتن مقاله علمی و کتاب است، زیرا این امر عالوه بر این که  که می توان گفت یک تیر و چند نشان به شمار می

 .ها، رزومه شما را تقویت می نماید شود، از نظر رتبه علمی و امکان استفاده از این رتبهاعث کاهش دوره سربازی میب

توانند در حین  پروژه کسری خدمت یکی از قوانین به نسبت جدید در حوزه نظام وظیفه است که به کمک آن افراد می

 .از خدمت سربازی خود را کاهش دهند ماه ۱۹تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا 

  

 پروژه کسری خدمت  
 حداکثر میزان معافیت قابل تعلق تعداد پروژه قابل اخذ در یک زمان

 ماه به ازای دو پروژه ۱۹ پروژه ۲

  

ماه کسری خدمت  ۱۱توانید بیش از  گیرد و شما با یک پروژه نمی اما توجه داشته باشید، این مدت به دو پروژه تعلق می

بگیرید. الزم به ذکر است مقاله های سنگین که مدت زمان کسری باالیی دارند، بعد از تحویل به سازمان مربوطه توسط 

 .نامه باید از پروژه خود دفاع کنید شوند و همانند یک جلسه دفاع پایانداوران بررسی می
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 [caption/]مراحل اخذ کسری سربازی با مقاله

 . بر روی لینک کلیک کنیدی آخرین تغییرات خدمت سربازع از برای اطال

  

  

 خدمت سربازی بگیریم؟چگونه پروژه کسری 

کسری سربازی با مقاله، مستلزم گرفتن پروژه است. پروژه ها عموماً توسط مرکز نظامی و گاهی اوقات شرکت های دانش 

بنیان تعریف شده و مشمولین برای این منظور می توانند با اطالع از اسامی این ارگان ها به صورت تلفنی یا حضوری با آن 

  .ه و از شرایط دریافت پروژه اطالع حاصل نمایندها ارتباط برقرار کرد

از راه پژوهش و مقاله باید اشاره کرد که برای دریافت پروژه کسری   در ارتباط با نحوه گرفتن کسری برای سربازان

موجود خدمت، هیچ گونه محدودیتی توسط سازمان نظام وظیفه اعمال نشده و معموالً سازمان ها بر مبنای سطح پروژه های 

 .و ارزیابی شرایط آن ها، اقدام به گزینش داوطلبان می نمایند

فرزندان خانواده های ایثارگر برای دریافت کسری خدمت ایثارگری الزامی به داشتن مدرک علمی معتبر و انجام پروژه 

ها معاف خواهند شد.  ماه یا بیشتر سابقه حضور در مناطق عملیاتی را داشته باشد، آن ۲۷ندارند و چنانچه پدر آن ها 

 .همچنین در صورت سابقه کمتر، این افراد می توانند عالوه بر کسری ایثارگری پدر، از کسری پروژه نیز استفاده کنند

شرایط دریافت پروژه کسری با رشته تحصیلی داوطلبان ارتباط زیادی داشته و افراد باید از ارگان هایی که در حوزه کاری 

 .ی آن ها پروژه های کسری ارائه می دهد، اطالع حاصل کنندمرتبط با رشته تحصیل

https://irantahsil.org/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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 [caption/]چگونگی اخذ کسری سربازی با مقاله

 اطالعیه

برای کسری سربازی با مقاله، داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین فرزندان خانواده های ایثارگران از شانس 

 .ارندبیشتری برای دریافت پروژه های کسری خدمت برخورد

  

  

 جهت دریافت پروژه کسری خدمت سربازی به کجا مراجعه کنیم؟
  

 مراجعه به بنیاد علمی نخبگان نیروهای مسلح -1

عدد کپی کارت ملی،  ۲عدد کپی شناسنامه،  ۲بعد از مراجعه به بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح، با تحویل مدارک شامل: 

تحصیلی و رزومه فارسی در حداکثر پنج صفحه، سوابق علمی شما بررسی و ، کپی آخرین مدرک ۳×۴چهار قطعه عکس 

ای متناسب با سطح علمی و تحصیلی تان ارائه می شود و  دهی خواهد شد. پس از بررسی امتیازات شما، پروژه نمره

 .توانید آن را اخذ نماییدمی

  
 های ارائه دهنده پروژه مراجعه به سازمان -2
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هایی است که اقدام به ارائه  ی دریافت پروژه و استفاده از طرح کسری سربازی با مقاله، مراجعه به سازمانتر برا راه ساده

 هایی مرتبط با رشته تحصیلی شما را ارائه می کنند.در این روش شما با مراجعه به سازمان مربوطه که پروژه پروژه می

ای که مناسب کار آن  توانید در صورتی که پروپوزال پروژه وه بر این میدهند، می توانید اقدام به دریافت پروژه کنید. عال

 .ها باشد را ارائه کرده و بعد از تأیید بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح اقدام به انجام پروژه کنید

  

رشته لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری خدمت سربازی بر مبنای 

  تحصیلی

 مراکز مورد تایید رشته تحصیلی

سازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام  جغرافیا

 (حسین )ع

های دفاع مقدس، جهاد خود کفایی آجا، اتکا، پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش شاخه هنر

 (جامع امام حسین )عدانشگاه 

مهندسی کشتی/کشتی 

 (صنایع دریایی، ندسا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع سازی

 (سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع علوم اجتماعی

 مهندسی مکانیک
هوافضا، سپند، معتمد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع 

پژوهشگاه الکترونیک نصر، هوافضای سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع 

 (انرژی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین )ع

خود کفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی، جهاد  هوافضا

 (صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع

 مهندسی مواد
توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خود کفایی آجا، صنایع هوافضا، 

، دانشگاه مالک اشتر، صنایع هللا، ساصد هوافضای سپاه، تسنیم، دانشگاه علوم پزشکی بقیه

 (دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین )ع
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رشته لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری خدمت سربازی بر مبنای 

  تحصیلی

 مهندسی برق

پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، 

ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، سایبری سپاه، 

دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، مجتمع شهید بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه، 

 (انرژی اتمی، قرار گاه بعثت، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع

ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع  پلیمر

 (سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )عهوافضا، 

 مهندسی صنایع
مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، موسسه 

آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، سازمان 

 (صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی،

 های مدیریت رشته
مرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خود 

کفایی آجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، ساصد، 

 (دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین )عموسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع 

مرکز تحقیقات راهبردی، سازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه دفاع مقدس،  حقوق

 (ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع

تربیت بدنی و علوم 

 (نشگاه جامع امام حسین )عسازمان تربیت بدنی سپاه، اتکا، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دا ورزشی

کامپیوتر )مهندسی 

کامپیوتر و علوم 

 (کامپیوتر

مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری 

سپاه، سازمان جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی 

ناجا، جهاد خود کفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، تحقیقاتی صنایع دفاعی، 

 (ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع

سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، معتمد، دانشگاه جامع امام  مهندسی عمران

 (حسین )ع

 علوم پزشکی بقیه هللا، جهاد خودکفایی آجاسپند، ندسا، دانشگاه  بیوتکنولوژی
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رشته لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری خدمت سربازی بر مبنای 

  تحصیلی

 (انرژی اتمی، سپند، ساصد، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع مهندسی معدن

صاایران، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، ندسا، هوافضای سپاه، سپند، جهاد خود کفایی آجا،  ریاضی

 (دانشگاه جامع امام حسین )ع

 (دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع انفورماتیکبیو 

 (سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع زمین شناسی

کفایی آجا، دانشگاه جامع امام صاایران، سپند، ناجا، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خود  مکاترونیک

 (حسین )ع

 مهندسی شیمی
توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه مالک 

اشتر، ساص، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، انرژی اتمی دانشگاه 

 (جامع امام حسین )ع

 شیمی
هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرار گاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه صنایع 

هللا، انرژی اتمی، منابع انرژیف تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه

 (دانشگاه جامع امام حسین )ع

 سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا ژئوشیمی

 ضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصدصنایع هواف نساجی

 فیزیک
سپند، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، صاایران، سازمان 

جغرافیایی، ندسا، هوافضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، 

 (تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین )ع

 زمان جغرافیایی، سپند، جهاد خود کفایی آجاسا ژئوفیزیک

مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، جهاد خود کفایی آجا،  روانشناسی

 (دانشگاه جامع امام حسین )ع

 (ساصد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع حسابداری

 تحقیقات راهبردی، ناجا، جهاد خود کفایی آجامرکز  مهندسی شهرسازی

 (انرژی اتمی، ناجا، سازمان جغرافیایی، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع اقتصاد

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، صاایران، سپند نانو تکنولوژی
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رشته لیست مراکز مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جهت دریافت پروژه کسری خدمت سربازی بر مبنای 

  تحصیلی

 (جامع امام حسین )عپژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه  تاریخ

 (پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع فلسفه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا، ساصد، ناجا، نزسا، سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام  مهندسی پزشکی

 (حسین )ع

مهندسی فناوری 

 اطالعات

تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا، صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر، سپند، موسسه آموزشی 

هوا فضای سپاه، مجتمع شهید بهشتی، تسنیم، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین 

 ()ع

 (انرژی اتمی، سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع ای مهندسی هسته

 علوم پزشکی بقیه هللا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجادانشگاه  دامپزشکی

مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس، سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد خودکفایی  علوم سیاسی

 (آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع

های تربیتی )علوم  رشته

 تربیتی و سایر رشته

 (های مرتبط
 (راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )عمرکز تحقیقات 

 (ناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع جامعه شناسی

  

  
 نامه دریافت کسرخدمت با انجام پایان -3

گیرد و افراد باید مدت زیادی را  دکتری زمان زیادی را از شخص مینامه کارشناسی ارشد و  با توجه به اینکه انجام پایان

 .نامه نیز اقدام به کسر سربازی نمایند صرف پژوهش کنند، می توان با استفاده از رساله پایان

لوح های ارائه دهنده در قالب یک  مشمولین برای این منظور باید رساله خود را به همراه رزومه علمی به یکی از سازمان

 .فشرده تحویل دهند تا پس از داوری روی آن در صورت مطلوب بودن نظر داوران به افراد کسری سربازی تعلق گیرد
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 [caption/]برای اخذ کسری سربازی با مقاله به کجا مراجعه کنیم؟

  

 1401شرایط جدید کسری سربازی با مقاله 
استفاده کنند، الزم است  1401از مزایای کسر خدمت سربازی سال معموالً مشمولین خدمت سربازی، برای این که بخواهند 

که طرح مورد نظرشان را معرفی نموده و مورد گزینش قرار بگیرند و منتظر قبولی طرح بمانند. اما در مورد طرح کسری 

کسری سربازی با خدمت با مقاله و چاپ کتاب، دیگر نیازی به گزینش قبل از معرفی طرح نیست. البته بهره مندی از طرح 

 :مقاله شرایط مهم دیگری نیز دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .گزینش نشدن سرباز قبل از معرفی طرح •
 .عدم نیاز به دفاع از مقاله و چاپ کتاب •
 .هزینه کمتر برای چاپ کتاب و مقاله نسبت به سایر پروژه های علمی •
 .روژه های علمیکوتاه بودن دوره چاپ مقاله نسبت به سایر پ •
 .کوتاه بودن پروسه اداری جهت اخذ مجوز کسری سربازی با مقاله •

  

 اطالعیه

موسساتی در زمینه خدمات چاپ کتاب فعالیت دارند که برای فرهیختگانی که قصد دارند از طریق تألیف کتاب کسر خدمت 

سربازی دریافت نمایند، زمینه چاپ و انتشار کتاب را فراهم می کنند. این موسسات با داشتن تجربه زیاد در امر انتشار 
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کار تحقیقاتی، انجام مراحل قبل و بعد از چاپ کتاب تا زمانی که به دست  کتاب، کمک زیادی از لحاظ مشاوره، انتخاب نوع

 .زنندمخاطب برسد، به مشمولین می کنند. به همین دلیل هم معموال زمان تقریبی برای چاپ کتاب را بهتر تخمین می 

  

  

 مراحل دریافت کسری سربازی با مقاله
ت سربازی تان کاهش دهید، اوالً باید به توانایی خود برای نوشتن، چنانچه قصد دارید از طریق نوشتن مقاله دوره خدم

اطمینان داشته باشید. دومین مورد اینکه باید به مراکز و سازمان های مورد تأیید سازمان نظام وظیفه که پروژه های مختلفی 

ای را انتخاب کنید. توجه  هدهند، مراجعه کرده و پروژهای تخصصی گوناگون را برای همین منظور ارائه می در زمینه

مند شوید، می توانید دو پروژه نوشتن مقاله و چاپ کتاب را  داشته باشید که اگر بخواهید از مدت بیشتر کسری خدمت بهره

به طور همزمان انتخاب کرده و حداقل به مدت هشت ماه از طول دوره سربازی خود را کاهش دهید. برای دریافت کسری 

 :، مراحل ذیل را پیگیری نماییدسربازی با مقاله

 .اخذ نامه مربوط به کسر خدمت سربازی از بنیاد نخبگان نیروهای مسلح •
 .ارائه عنوان کتاب یا مقاله به سازمان یا مرکز نظامی منتخب •
 .اخذ نامه تأییدیه از سازمان یا مرکز نظامی •
 .کتاب یا مقاله، و مراجع به سازمانی دیگراخذ نامه عدم نیاز از سازمان یا مرکز نظامی در صورت عدم پذیرش  •
 .دریافت کسر خدمت سربازی به صورت توافقی و پس از شور و مشورت درجه نظامی •
 .تقاضای تجدید نظر در صورت قابل توجه نبودن مدت کسر خدمت •

 
 [caption/]نحوه دریافت کسری سربازی با مقاله
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 اطالعیه

زی با مقاله را می توان بدون مراجعه حضوری و فقط از طریق تلفن و ایمیل تمامی موارد ذکر شده در مراحل کسری سربا

  .انجام داد

  

  

 چطور از یک سازمان یا مرکز نظامی پروژه بگیریم؟
چنانچه متقاضی طرح کسری سربازی با مقاله هستید، باید توجه داشته باشید که الزم نیست برای تأیید طرحتان حتماً به 

نظامی مختلف مراجعه کنید. ابتدا از طریق ایمیل و مکاتبه پروژه را انتخاب نمایید و تنها زمانی که از سازمان ها و مراکز 

  .طرف سازمان به حضور شما نیاز بود مراجعه حضوری داشته باشید

به نوشتن نکنید، تان مطمئن نشده اید، شروع  نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشید این است که تا وقتی که از تأیید پروژه

زیرا اگر آن مقاله را تایید نکنند، تمام انرژی و زمان شما به هدر رفته است. پس از تدیید، مراحل تکمیل پرونده و ارسال 

مدارک را انجام داده و با تحویل نامه تأییدیه به بنیاد نخبگان، مقاله تحقیقاتی خود را شروع کنید. مدارک مورد نیاز برای 

 :رح کسری سربازی با مقاله عبارتند ازاستفاده از ط

 اصل شناسنامه و کارت ملی مشمول •
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی پایان دوره •
 عنوان کتاب یا مقاله نوشته شده در پروژه منتخب •
 رزومه کاری و تحصیلی مشمول •
 تاییدیه از بنیاد نخبگان نیروهای ملح •
 چند قطعه عکس •

  اطالعیه

دهند می توانید اید، از تمام سازمان هایی که پروژه تحقیقاتی ارائه میا هنگامی که هنوز سرباز نشده دقت داشته باشید ت

پروژه انتخاب کنیدف اما به محض اینکه خدمت سربازی تان آغاز شود، فقط از ارگان اصلی نظامی که در آن خدمت می 

 .کنید، می توانید پروژه انتخاب کنید

  

  

 های علمی و چه کسانی تعلق می گیرد؟زی به چه نوع فعالیتطرح کسر خدمت سربا
اگر مایل هستید از این طرح استفاده کرده و یا آن را به دوستان و نزدیکان خود پیشنهاد کنید، باید بدانید که دریافت کسر 

 .خدمت سربازی، از میان مشمولین، فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و باالتر میسر است

تر از کارشناسی ارشد، فقط اگر در مقام نخبگی باشند می توانند از این طرح استفاده کنند که  دانشجویان دارای مدرک پایین

این امر مستلزم آن است که مشمولین نخبه به عضویت بنیاد نخبگان نیروهای مسلح هم درآمده باشند. این افراد در طول 

و حتی در مدتی که مرخصی تحصیلی دارند هم می توانند شروع به نوشتن پروژه  التحصیلی دوران تحصیل یا پس از فارغ
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تحقیقاتی کنند و از مزایای نوشتن مقاله برای کسری خدمت برخوردار شوند. گفتنی است در صورتی که این افراد غیبت 

 .داشته باشند، دیگر به هیچ عنوان نمی توانند از این طرح استفاده کنند

 
 [caption/]کسری سربازی با مقالهفرایند اخذ 

 . بر روی لینک کلیک کنید ن ایثارگرکسری خدمت فرزندابرای اطالع از 

  

  

 میزان کسر خدمت سربازی از طریق چاپ مقاله چقدر است؟
پس از آن که پروژه های تحقیقاتی را انجام دادید و مقاله تان به بنیاد نخبگان تحویل داده شد، باید منتظر تصمیم سازمان های 

تان، بین دو تا یازده ماه کسر خدمت به آن تعلق  و بررسی پروژهتحقیقاتی نیروهای مسلح باشید. در آنجا پس از بازبینی 

 .دهندمی

اگر دو پروژه همزمان داشتید، باید بدانید که حتماً هر دو پروژه را به طور همزمان تمام کرده و به بنیاد نخبگان تحویل دهید. 

وضوعی که انتخاب کردید مرتبط با برای دو پروژه ممکن است تا سقف بیست و یک ماه کسر خدمت تعلق گیرد. اگر م

رشته و تخصص خودتان باشد، با توجه به کیفیت و سطح کارتان ممکن است تا میزان بسیار باالیی کسری خدمت دریافت 

 .گیری شود ماه باید در شورای مرکزی بنیاد نخبگان تصمیم 9کنید که در خصوص کسر خدمت بیشتر از 

می کنند، می توانند دو یا سه پروژه بردارند، اما باید بدانند ظرف دو یا سه ماه باید  کسانی که پروژه های سبک را انتخاب

 .کار آماده تحویل باشد. عالوه بر این به پروژه های سبک، کسر خدمتی کمتر از شش ماه تعلق می گیرد

https://irantahsil.org/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 کسری سربازی با مقاله چقدر طول می کشد؟ 
یا کتابشان چاپ شود، متغیر بوده و به چند عامل بستگی دارد  بمانند تا مقاله مدت زمانی که مشولین یا سربازان باید منتظر

 :کنیم که در ادامه به آنها اشاره می

 .کم یا زیاد بودن مطالب گنجانده شده در مقاله یا کتاب •
ی نیاز آرایی و طراحی روی جلد به زمان نسبتاً قابل توجه در مورد کتاب انجام مراحل اخذ شابک و فیپا، صفحه •

 .دارد
 .در مورد کتاب هر چه تیراژ باالتری درخواست شود، زمان بیشتری هم برای چاپ طول می کشد •
 .در مورد مقاالت، ماندن در نوبت چاپ در مجالت مختلف طول می کشد •
 .ای خارجی به چاپ برسد، زمان بیشتری برای چاپ طول می کشدچنانچه مقاله آی اس آی بوده و در مجله •
 .هزینه بیشتر می تواند عملیات چاپ مقاله یا کتاب را تسریع کندپرداخت  •

ترین زمان ممکن اعمال  موسسات انتشاراتی که در امر چاپ مقاله و کتاب کمک می کنند، ادعا دارند که می توانند در کوتاه

. اینگونه موسسات ابتدا کلیه مربوط به چاپ را انحام داده و مثالً ظرف مدت یک ماه کتاب یا مقاله مورد نظر را چاپ کنند

کند و مشمولین با در نظر  ها را برآورد کرده و مدت زمان تقریبی تا به چاپ رسیدن مقاله یا کتاب را هم اعالم میهزینه 

دهند. به این ترتیب هم مدت زمان انتظار برای چاپ، گرفتن همه جوانب، بهترین موسسه را انتخاب کرده و سفارش چاپ می

 ای به دست خوانندگان و مخاطبان اصلی آن می تر بوده و هم کتاب با تیراژ و قیمت مناسب توسط انتشارات حرفهکوتاه 

 .رسد

 
 [caption/]کسری سربازی با مقاله چقدر طول می کشد؟
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 اطالعیه 

آی اس آی و حتی پروژه های تحقیقاتی برای کسر خدمت سربازی می توانند، کتاب، مقاله های علمی پژوهشی، مقاله های 

 .پایان نامه شما باشند

  

  

 نکات بسیار مهم در خصوص طرح کسری سربازی با مقاله
  

 :نکته اول

چنانچه شما دارای غیبت غیر موجه از خدمت نظام وظیفه هستید، تحت هیچ شرایطی پروژه کسر خدمت به شما تعلق نمی 

 .است که می توانید پروژه دریافت نماییدگیرد. تنها با فرض موجه شدن دلیل غیبت از خدمت سربازی 

  
 :نکته دوم

در صورتی که پروژه خود را ظرف مدت زمان تعیین شده به سازمان مربوطه تحویل ندهید، پروژه شما توسط سازمان 

زمان توانید مدت باشد. تنها با ارائه دالیل کافی میوظیفه نیروهای مسلح لغو شده و دیگر شامل کسر خدمت وظیفه نمی

 .تحویل پروژه را نسبت به زمان مقرر تغییر دهید

  
 :نکته سه

 .بعد از اخذ پروژه کسر خدمت سربازی، می توانید تحت شرایط خاصی تاریخ اعزام خود را عقب بیندازید

  
 :نکته چهار

 .خاص توانید پروژه کسر خدمت سربازی دریافت نمایید، مگر تحت شرایط اگر مشغول خدمت وظیفه هستید، نمی

  
 :نکته پنج

، اگر مدت زمان مشخصی از زمان فارغ التحصیلی شما در مقطع تحصیلی تان گذشته باشد، دیگر ۹۷بر اساس قانون سال 

 .توانید از شمول قانون پروژه کسر خدمت سربازی بهره مند شوید نمی

  

 اطالعیه

 .ید سازمان ملی نخبگان نیروهای مسلح برسدهای کسری با مقاله باید به تأی همه پروژه نکته بسیار مهم این که



14 
 

  

  

 جدیدترین اخبار کسری خدمت سربازی

 شوندمشموالن متأهل خدمت سربازی جذب نیروی انتظامی می

 .معاون وظیفه عمومی اسد آباد همدان گفت: سعی بر آن است تا مشموالن متأهل خدمت سربازی جذب نیروی انتظامی شوند

و گو با ایسنا، اظهار کرد: مشموالن متأهل خدمت سربازی دارای دو فرزند در صورتی  گفت منش در سرگرد علی جعفری

که کارهای اعزامی خود را انجام دهند، به ازای همسر دو ماه کسری و به ازای هر فرزند سه ماه کسری به خدمت آنها داده 

 .که جذب نیروی انتظامی شوند شده و در داخل شهر سکوت خود خدمت خواهند کرد و سعی بر آن خواهد بود

  

 آخرین تغییرات خدمت سربازی بخشش اضافه خدمت

بر اساس آخرین تغییرات خدمت سربازی، آن دسته از مشموالنی که دوره غیبت آنان بیش از یک سال است در صورتی که 

ده باشند، عالوه بر اینکه مورد ثبت رسانده باشد و خود را به نظام وظیفه معرفی نمو 10درخواست خود را در دفاتر پلیس +

 .بخشش قرار می گیرندف می توانند خدمت سربازی در محل سکونت خود ادامه دهند

قانون دیگر برای مشموالنی است که غیبت آنان بیش از یک سال است می توانند با در دست داشتن مدارک خود، به یکی از 

به خدمت، برای سایر اقدامات به استان و یا شهرستان محل سکونت مراجعه و پس از دریافت برگه اعزام  10دفاتر پلیس +

 .مراجعه نمایند
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 [caption/]طرح کسری خدمت سربازی با مقاله

  

  

 خالصه مطالب

یکی از چالش های پیش روی افراد مشمول خدمت وظیفه، کسری خدمت سربازی است تا بتوانند با کاهش دوره طوالنی 

زنگی از جمله اشتغال بپردازند. یکی از بهترین روش ها برای افراد با مدرک تحصیلی باال،  سربازی، به جنبه های دیگر

 .استفاده از طرح کسری سربازی با مقاله است

در قوانین جدید نظام وظیفه برای کوتاه شدن دوره خدمت سربازی و بازگرداندن هرچه سریع تر دانشجویان و پژوهشگران 

شرایطی فراهم شده است تا بتوانند با ارائه پایان نامه، مقاله، تألیف کتاب و کار بر روی انواع های علمی جامعه،  به صحنه

  .پروژه های تحقیقاتی، قسمتی از دوره خدمت سربازی خود را کاهش داده و زودتر به جامعه تخصصی خود برگردند

برخوردار هستید، مشاوران کارآزموده ایران  چنانچه فردی مشمول خدمت وظیفه بوده و از شرایط ذکر شده در مطالب باال

هایی در رابطه با چگونگی اخذ پروژه شما  تحصیل می توانند در زمینه نوشتن مقاله و همچنین ارائه اطالعات و راهنمایی

 .را همراهی نمایند

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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