
در جوامع امروزی با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت کسب علم و دانش برای ساختن جامعه خود ساخته و به روز 

بیشتر از گذشته حس میشود و جامعه برای رشد و تعالی خود به افراد تحصیل کرده نیاز مبرم دارد. در کشور ما 

نخبه شرایطی برای تسهیل خدمت دانش نیز برای تشویق جوانان به کسب دانش و بهره گیری از علم دانشجویان 

سربازی نام دارد. در این  پروژه جایگزین خدمت آموختگان برتر در نظر گرفته می شود. یکی از این طرح ها

طرح فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به جای گذراندن دوره سربازی خود در پادگان های نظامی 

می توانند با انجام پروژه دوران سربازی خود را طی نمایند که یکی از مزیت های آن سپری کردن بدون دغدغه 

ین دلیل ما در این مقاله تالش کرده ایم تا این طرح را که با استقبال دوران خدمت در کنار خانواده است. به هم

در اختیار دانش  جدول امتیاز پروژه جایگزین خدمت گسترده افراد تحصیلکرده مواجه شده است به همراه

  .آموختگان عزیز قرار دهیم

 معرفی پروژه جایگزین خدمت سربازی

رشناسی ارشد و دکتری می توانند از طرح جدیدی که سازمان نظام دانش آموختگان یا فارغ التحصیالن مقاطع کا

پروژه  وظیفه عمومی مطرح کرده است استفاده نمایند. برای این کار فرد مشمول می بایست جهت دریافت

خود در یکی از سازمان ها یا ارگان های مجری طرح پروژه فعالیت کند. از این رو فرد متقاضی  جایگزین خدمت

از دو روش نخبگان نیروهای مسلح یا بنیاد ملی نخبگان اقدام کرده و تنها یک پروژه در بنیاد ملی نخبگان می تواند 

 .و چندین پروژه در نیروهای مسلح را به انجام برساند

 اطالعیه

 .در روش بنیاد ملی نخبگان تنها یک پروژه و در نخبگان نیروهای مسلح چندین پروژه به انجام می رسند
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 [caption/]آیین نامه های پروژه جایگزین خدمت

  شرایط دریافت پروژه

می توانند با انجام فعالیتهای مرتبط با رشته تحصیلی خود سازمانی را انتخاب کنند و به انجام فعالیت  افراد متقاضی

برای دریافت پروژه فرد مشمول به خدمت باید دانش آموخته یا فارع التخصیل مقاطع ارشد  .در آن مشغول گردند

رح نخواهند شد. البته دانشجویان نخبه و دکتری بوده و در صورتی که غیبت سربازی داشته باشند شامل این ط

 .توانند از سازمان های ارائه دهنده، پروژه خود را دریافت کنندکارشناسی نیز طبق شرایطی می

 .عالوه بر موارد فوق، شروط مهم دیگری نیز وجود دارند که به بررسی آنها می پردازیم

تگی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شرط اول: در صورتی که بیش از سه سال از تاریخ دانش آموخ 

 .گذشته باشد ثبت نام در طرح پروژه جایگزین خدمت امکان پذیر نیست

آموختگان دکتری تخصصی امتیاز و دانش ۱۳۰آموختگان کارشناسی ارشد می بایست حداقل شرط دوم: دانش 

 .شندامتیاز از جدول امتیاز پروژه جایگزین خدمت را کسب کرده با ۱۸۰حداقل 



 تبصره اول

مدرک دانش آموختگان دکتری حرفه ای در صورتی که مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته باشد معادل  

کارشناسی ارشد بوده و مدرک دوره های تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص نیز معادل دکتری 

 .تخصصی به حساب می آید

 تبصره دوم 

خروج از کشور به هر دلیلی فقط با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح  طی دوره خدمت نظام وظیفه تخصصی 

 .میسر می شود و فرد متقاضی باید در تمام مدت خدمت خود در کشور حضور داشته باشد

 تبصره سوم 

دست کم امتیاز به دست آمده از تجمیع فعالیت های آموزشی، آزمون های ورودی، آزمون های علوم پزشکی و 

 .فر در نظر گرفته میشودالمپیادها ص

 تبصره چهارم 

امتیاز کسب کرده باشد پرونده او  ۱۲۰در صورتی که فرد متقاضی دانش آموخته دکتری تخصصی بوده و حداقل  

بررسی میگردد و اعطای پروژه به تصمیم نظر کارگروه بستگی دارد. ( ۴در کارگروه نظام وظیفه دانشگاهی )ماده 

امتیاز و دانشجویان دوره دکتری تخصصی با  ۸۰موختگان کارشناسی ارشد با حداقل آاین تبصره در مورد دانش

 .امتیاز نیز صدق می کند ۱۰۰حداقل 

 تبصره پنجم 

امتیاز کسب کند می تواند  ۱۵۰چنانچه دانشجوی دکتری تخصصی با موفقیت از رساله خود دفاع کرده و حداقل 

 .در سطح پروژه جایگزین خدمت شرکت نماید

 تبصره ششم 

مشموالن خدمت تنها در صورت گذراندن رساله دکتری مجاز به انجام خدمت نظام وظیفه تخصصی همزمان با  

تحصیل خود می باشند و چنانچه فرد مشمول در دوره خدمت نظام وظیفه خود ادامه تحصیل دهد تسهیالت طرح 

ود. البته این شرایط به احراز شیوه نامه های شجایگزینی پروژه در پایان مقطع بعدی برای او در نظر گرفته می

 .مقطع جدید بستگی دارد
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 [caption/]پروژه جایگزین خدمت سربازی

 مدارک الزم جهت اخذ پروژه جایگزین خدمت

برای انتخاب موضوع پروژه متقاضیان این طرح می بایست مدارک معتبر و مستندات صحیح خود را به سازمان 

دهند. الزم به ذکر است انجام مراحل اخذ پروژه باید به سرعت انجام گیرد تا فرد مشمول  ملی نخبگان تحویل

  .دچار غیبت سربازی نشود

 .کلیک کنید استعالم غیبت سربازی با کد ملی برای مشاهده اطالعات بیشتر در ارتباط با

 اسناد و مدارک اخذ پروژه جایگزین خدمت

  عدد۴عکس پرسنلی رنگی با پس زمینه سفید از چهره تمام رخ مشمولین 

 شناسنامه مشموالن 

 کارت ملی مشمولین 

 کپی از تمام صفحات شناسنامه مشمول 

 )مدرک تحصیلی مشمولین )کارشناسی ارشد یا دکتری 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 کپی کارت ملی مشمول 

 رزومه کاری و شغلی مشمول 

 کپی شناسنامه همسر فرد مشمول درصورت تاهل 

 کپی شناسنامه فرزند یا فرزندان ویژه سربازان پدر 

  

 اطالعیه

مراه نامه معرفی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جزء مدارک الزم برای گواهی ثبت نخبگی بنیاد ملی نخبگان به ه

 .تشکیل پرونده پروژه جایگزین خدمت می باشد

 

 :مدارک الزم برای متقاضیان طرح تحقیقاتی شامل موارد زیر می باشد

 گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به خدمت 

 کارت ملی و شناسنامه 

 یک قطعه عکس 

 پروپوزال مورد تایید دانشگاه  
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 [caption/]طرح پروژه جایگزین خدمت

 اخذ پروژه کسری خدمت نظام وظیفهنحوه 

 .فرایند اجرای این طرح به بندها و تبصره های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم 

 .کند می بارگذاری نخبگان بنیاد اطالعاتی سامانه در را خود اطالعات متقاضی فرد  الف. 

به امتیازها انجام شد کارگروه تخصصی برگزیدگان نهایی را معین آزمایی اطالعات و محاسب. بعد از آنکه راستی 

 .می کند

به بنیاد  "اطالعات فردی دانش آموخته برتر"ج. بنیاد نخبگان استانی اسامی برگزیدگان را پس از تکمیل کاربرگ 

 .ملی نخبگان ارسال می کند

 .اد کل نیروهای مسلح معرفی می نمایده. بنیاد ملی نخبگان بعد از بررسی این فرآیندها مشموالن را به ست



بنیاد ملی نخبگان فرض را بر صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه میگذارد اما در صورتیکه در هر . ۱تبصره 

مرحله از بررسی غیر واقعی بودن اطالعات متقاضی معین شود فرد از تمامی تسهیالت بنیاد محروم شده و عدم 

 .شود و حتی موضوع از لحاظ حقوقی پیگیری می گرددی ربط اعالم میهای ذصداقت او به دستگاه

. در صورتی که با درخواست متقاضی موافقت نشود فرد متقاضی تنها یکبار می تواند در بازه ی زمانی ۲تبصره  

 .های نخبگی خود را ارتقا دهد و درخواست خود را در سامانه بارگذاری کندمجاز فعالیت

  

 .کلیک کنید کسر خدمت دانشگاه امام حسین العات بیشتر در ارتباط بابرای مشاهده اط

  

 در صورت اخذ پروژهمدت زمان کسری 

شود بنابراین فرد متقاضی باید پس از پایان در بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، پرونده هر فرد تنها یک بار بررسی می

مدت زمان کسری خدمت  یافتن تمامی پروژه های محوله، پرونده کامل شده خود را به بنیاد نخبگان تحویل دهد و

تعیین می شود. معموالً پروژه های تحقیقاتی در مقایسه با پروژه هایی که  جایگزین سربازی بسته به سطح پروژه

اما معموال مدت زمان پروژه جایگزین  دهندطراحی و پیاده سازی می شوند زمان کمتری را به خود اختصاص می

 .خدمت برابر با نیمی از طول دوره خدمت نظام وظیفه است

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/


[caption id="attachment_113377" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]زمان پروژه جایگزین خدمتمدت 

 اطالعیه

فرد مشمول می بایست هر سه ماه یکبار از تحقیقات، مراحل طراحی یا میزان پیاده سازی پروژه خود گزارش  

 .ارائه دهد

 

 جدول امتیاز پروژه جایگزین خدمت

ختگان برتر دانشگاهی در جدول امتیازات الزم برای فعالیت ها و افتخارات مطابق شیوه نامه بهره مندی دانش آمو

 .زیر ارائه شده است



 توضیحات نیافعالیت های نخبگ

برگزیده ی 

آزمون های 

ورود به 

 دانشگاه

 کارشناسی

) فقط یک 

 آزمون(

 کسب کردند. ۱۰۰۰کسانی که کمتر از  وزارت علوم/ بهداشت

 کسب کردند. ۳۰۰کسانی که کمتر از  دانشگاه آزاد اسالمی

 کارشناسی ارشد

) فقط یک 

 آزمون(

 () بدون گرایش ۳۰کسانی که کمتر از  وزارت علوم/ بهداشت

 کسب کردند.

 دانشگاه آزاد اسالمی

ورود بدون آزمون دانشجویان 

 ممتاز

 ) استعدادهای درخشان(

 کارشناسی ارشد

 

_ 

 با احتساب ضریب هم ترازی معدل میانگین کل دوره کارشناسی فعالیت های آموزشی

 با احتساب ضریب هم ترازی معدل ارشد میانگین کل دوره کارشناسی

 با احتساب ضریب هم ترازی معدل دکتری حرفه ایمیانگین کل دوره 

 با احتساب ضریب هم ترازی معدل تخصصی دکتریمیانگین کل دوره 

 _ دانشجوی نمونه کشوری

نشریه با نمایه  مقاله های منتشر شده در فعالیت های پژوهشی

 تبر بین المللیعی م

های سه سال اخیر دانش مقاله امتیاز 

آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و 

پنج سال اخیر دانش آموختگان دکتری 

براساس ضرایب آیین نامه ارتقا محاسبه 

 می شود.

های  نشریه مقاله های منتشر شده در

 پژوهشی -علمی

همایش های  مقاله های منتشر شده در

 علمی معتبر داخلی و بین المللی

همکاری در اجرای طرح های پژوهشی 

 مصوب موسسه

امتیاز طرح های سه سال اخیر دانش 

آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و 

پنج سال اخیر دانش آموختگان دکتری 

براساس ضرایب آیین نامه ارتقا محاسبه 

 می شود.

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  ۱اختراع سطح  اختراع های برگزیده فناورانهفعالیت های 

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  ۲اختراع سطح 

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  ۳اختراع سطح 

یا هنری  وبرگزیده جشنواره معتبر ادبی  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

 آنیفعالیت های قر

 بنیاد بر اساس آیین نامه های مرتبط



عضویت در انجمن های علمی/ فرهنگی و 

 دانشجویی

سقف امتیاز حاصل از عضویت در انجمن 

های دارای مجوز از دستگاه های ذی ربط 

 عضویت در انجمن های علمی تخصصی امتیاز است. 6۰

هیئت مدیره ی انجمن های عضویت در 

 علمی

انجمن های دارای مجوز از دستگاه های 

 ذی ربط

های  ی نشریه تحریریههیئت عضویت در 

 علمی

نشریه های پژوهشی، ترویجی، دانشجویی 

 دارای مجوز از دستگاه های ذی ربط

نشریه های پژوهشی، ترویجی، دانشجویی  های علمی نشریهبیر دسر

 دارای مجوز از دستگاه های ذی ربط

 _ اخذ جایزه های تحصیلی بنیاد

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  اول بین المللی خوارزمی جشنواره مورد تایید

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  دوم

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  سوم

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  اول دانشجویی

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  دوم

 درصد ۴۵مشارکت دست کم  سوم

صرفا بخش های رقابتی جشنواره ی  رتبه اول گسالرزب فارابی

 رتبه دوم فارابی

 رتبه سوم

 رتبه اول جوان

 رتبه دوم

 رتبه سوم

محقق  رازی

 برگزیده

 _ رتبه اول

 رتبه دوم

 رتبه سوم

 _ محقق جوان

 محقق دانشجو

 بر اساس مقررات بنیاد سایر جشنواره ها



 

 

برگزیده آزمون های  آزمون های علوم پزشکی

جامع پزشکی، دندان 

پزشکی، داروسازی و 

 پیش کارورزی پزشکی

 _ اول

 دوم

 سوم

ه آزمون پذیرش برگزید

دستیار پزشکی، دندان 

 سازی و داروسازی

 _ اول

 دوم

 سوم

آزمون دانش نامه 

 تخصصی

 رتبه اول تا پنجمحائز  پزشکی

 رتبه اول تا سومحائز  پزشکیدندان

 رتبه اول تا سومحائز  داروسازی

 _ اول بین المللی مهارتالمپیاد 

 دوم

 سوم

 اول ملی

 دوم

 سوم

وزارت  دانشجویی المپیاد علمی

 علوم

 _ اول

 دوم

 سوم

وزارت 

 بهداشت

 بر اساس رتبه انفرادی اول

 دوم

 سوم

  طال جهانی موزیآدانش 

 نقره

 برنز

  طال ملی

 نقره

 برنز



 کسر خدمت سربازی از طریق پایان نامه

موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، معرفی و آشنایی بهتر 

دانشجویان با آرمان ها و دستاوردهای دفاع مقدس و انقالب اسالمی در سطح جامعه از دانشجویانی که پروژه 

  .مقدس باشد حمایت می کنند کارشناسی ارشد یا رساله دکتری آنها موضوعات مرتبط با انقالب و دفاع

برای این کار فرد متقاضی یکی از موضوعات پیشنهاد شده در این زمینه را انتخاب کرده و فایل پایان نامه خود را 

به صورت سی دی به بنیاد علمی نخبگان نیروهای مسلح تحویل می دهد. سپس پایان نامه جهت داوری و بررسی 

شود. الزم به رسانی میارسال می گردد و نتیجه آن طی مدت چند ماه اطالعهای بیشتر به سازمانهای مربوطه 

 .ذکر است مدت زمان کسری خدمت وظیفه از این طریق حداکثر شش ماه می باشد

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری

سربازی بود. طرح جدیدی که در آن  پروژه جایگزین خدمت آنچه در این مقاله به بررسی آن پرداختیم طرح

یا فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از شرایط ویژه نظام وظیفه عمومی دانش آموختگان 

 .در کسر خدمت استفاده کرده و دوران خدمت سربازی خود را بدون دغدغه و در کنار خانواده خود سپری نمایند

خدمت محاسبه و در صورت بدست  برای این کار باید فرد متقاضی امتیاز خود را از جدول امتیاز پروژه جایگزین

اما نکته قابل  .دریافت پروژه از نخبگان نیروهای مسلح یا بنیاد ملی نخبگان اقدام کند آوردن امتیاز الزم، جهت

پذیر نیست. همچنین در صورتی که بیشتر از سه سال از تاریخ توجه اینکه اخذ پروژه برای سربازان غایب امکان

 .ده گذشته باشد ثبت نام میسر نمی شوددانش آموختگی مقاطع نامبر

همچنین برای انتخاب موضوع پروژه متقاضیان این طرح می بایست مدارک معتبر و مستندات صحیح خود را به 

سازمان ملی نخبگان تحویل دهند. چنانچه در هر مرحله از بررسی غیر واقعی بودن اطالعات متقاضی مشخص 

شود و حتی های ذی ربط اعالم میروم شده و عدم صداقت او به دستگاهشود فرد از تمامی تسهیالت بنیاد مح

 .موضوع از لحاظ حقوقی پیگیری می گردد

الزم به ذکر است تمام مراحل اخذ پروژه باید به سرعت انجام گیرد تا فرد مشمول دچار غیبت سربازی نشود. 

نخبگان نیروهای مسلح جزء مدارک الزم برای گواهی ثبت نخبگی بنیاد ملی نخبگان، به همراه نامه معرفی بنیاد 

چنانچه در صورتی که با درخواست متقاضی موافقت نشود این فرد تنها یکبار می تواند  .تشکیل پرونده می باشد

 .های نخبگی خود را ارتقا دهد و درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنددر بازه ی زمانی مجاز، فعالیت
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