
 به جای انجام خدمت سربازی می باشد. برای انجام این کار مشمول پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی،

 .کارت پایان خدمت دریافت می کند  پروژۀ پژوهشی انجام می دهد و  خدمت

 .شود های دفاعی یا دولتی کشور تعریف می این پروژه، بر اساس نیازهای سازمان

وقت در محل آن  دید سازمان دفاعی یا دولتی، فرد می تواند به صورت پاره در طول انجام پروژۀ تحقیقاتی، بر حسب صالح

 .بنیان حفظ نماید ور داشته باشد و ارتباط کاری خود را با شرکت دانشسازمان حض

  شرایط استفاده از پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی

اجراست و فرد باید  بنیان قابل های دانش طرح جذب سربازان وظیفه در قالب امریه فقط برای افراد فعال در شرکت-1

عالوه متقاضی استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به  ناسی و باالتر باشد. بهالتحصیل مقاطع کارش فارغ

 .خدمت با مهر غیبت باشد

های دفاعی و دولتی نیز فرد متقاضی پس از بدست آوردن امتیازهای الزم،  در اجرای طرح جایگزین خدمت برای دستگاه-2

های دفاعی یا دولتی  بعد از اجرای پروژه پژوهشی موردنیاز یکی از سازمانشود و  به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می

 .کند کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می

بنیان نیز پس از کسب امتیازهای الزم و تائید اولیه از سوی مرکز  متقاضیان انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش-3

ازآن مراحل تخصیص فرد برای اجرای  یاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی و پسبنیان، به بن ها و مؤسسات دانش شرکت

 .بنیان ادامه خواهد یافت پروژه در شرکت دانش

 اطالعیه

های همکار دفاعی مانند عضو مرکز سمتا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فعالیت دارند،  افرادی که در شرکت

خود شرکت فعالیت کنند و کارت پایان خدمت دریافت کنند که الزم است برای  توانند روی پروژۀ مرتبط در داخل می

 .هماهنگی به مرکز سمتا مراجعه کنند

 تسهیالت پروژه جایگزین در دستگاههای دفاعی و دولتی 

ی، اجرای طرحی پژوهش» و « دوره آموزش نظامی» بر  وظیفه خود را، مشتمل با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام  مشموالن

 .کنند ، طی وکارت پایان خدمت دریافت می«آن فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه

  ها  تواند شرکت شود. بنیاد می های این بند بر اساس تشخیص ستادکّل نیروهای مسلح تعیین میموضوع و مکان اجرای طرح

 .دنامه فیمابین را به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد ده و مؤسسات مجاز براساس تفاهم
 -تراز پس از  وظیفه سایر مشموالن هم وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام زمان دورة خدمت نظام

 .شود های قانونی دیگر است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می کسر خدمت
 های غیر  نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه مشموالن این شیوه

 .نظامی به استخدام درآیند
 باشد ستادکّل نیروهای مسلح صورت می وظیفه تخصصی، حداقل مطابق مقررات پرداخت حقوق دوره نظام 

  



 ]

 

  .کلیک کنید پروژه جایگزین خدمت سربازی چیست برای اطالع بیشتر درباره

  

 آموختگان برتر دانش فاده از پروژه جایگزین برایشرایط است

ای خارج ازکشور باشد  آموختۀ مؤسسه آموختگی او نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش از سه سال از تاریخ دانشبیش  -1

 .یابد این مهلت به شش سال ارتقا می

ماِه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در  کم سه ستوقت در شرکِت مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای د به صورت تمام-2

 .شرکت داشته باشد

خدمت وی در  وظیفه باشد، سابقۀ بیمه پرداختی تا قبل از تاریخ شروعِ  چنانچه فرد در حین گذراندن دورۀ خدمت نظام-3

 .شود نظرگرفته می

های علمی صفر  تیازات حاصل از فعالیتاست. حداقل ام 2های نخبگانی جدول  ، فعالیت1مالک محاسبۀ امتیازهای جدول-4

 .شود منظور می

دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند، هم مشمول مزایای این -5

  شوندنامه میشیوه

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


ز کشور تنها با مجوز بنیاد وظیفۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد و هرگونه خروج ا در دورۀ خدمت نظام-6

 .پذیر است نخبگان نیروهای مسلح امکان

 .را داشته باشد  امتیازهای جدول زیر-7

 فعالیت های فناورانه مقطع دانش آموختگی
 مجموع امتیاز مورد نیاز

  

 کارشناسی
 امتیاز ۰۶دست کم 

  

 دست کم ۰۱۱دست کم 

 کارشناسی ارشد
 امتیاز ۰۶دست کم 

  

 دست کم ۰۱۱دست کم 

 دکتری تخصصی
 امتیاز ۰۶دست کم 

  

 دست کم ۰۲۱دست کم 

  

 اطالعیه

به تحصیل اشتغال داشته باشند؛ مگر در دورۀ  وظیفه تخصصی، مجاز نیستند  مشموالن، همزمان با انجام خدمت نظام

 .گذراندن رسالۀ دکتری



 

  

 دستگاههای دفاعی و دولتی شرایط شرکت

 :شركت باید داراي شرایط زیر باشد 

 .دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد -1

 .فروش شرکت بر مبنای اظهارنامه مالیاتی بیش از یک میلیارد لایر باشد -2

ک نفر می تواند معرفی نموده و حداکثر میلیون تومان فروش در اظهارنامه ی 033تبصره: هر شرکت ما به ازای هر 

 .نفر نیروی امریه می باشد 5ظرفیت هر شرکت در هر سال 

 .کلیک کنید پروژه کسری خدمت سربازان بنیاد نخبگان برای مشاهده

  

  مراحل انجام پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی

 :است شرح زیر انجام پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی فرایند اجرای

مرکز معرفی  نامه، افراد متقاضی را به یافته از سوی مرکز و مطابق مفاد این شیوه الف. شرکت بر اساس سهمیۀ تخصیص

 .کند می

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86/


 .کند بارگذاری می (sina.bmn.ir)  ب. فرد متقاضی، اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد

اند  درصد حد نصاب مجموع امتیاز را کسب کرده 03، افرادی که ج. پس از تأیید اطالعات شرکِت متقاضی از سوی مرکز

  .شوند به عنوان برگزیده اولیه انتخاب می

آزمایی اطالعات برگزیدگان اولیه به کمک بنیادهای نخبگان استاِن محل تحصیل/ سکونت متقاضی و  د. پس از راستی

شود. در  باشد، به عنوان برگزیدۀ نهایی انتخاب می  از کردهرا احر 2محاسبه امتیاز متقاضیان، چنانچه متقاضی شرایط ماده 

یکی از  ریزی و نظارت یا  متشکل از معاون برنامه« فناور کارگروه نظام وظیفۀ»صورت و در موارد خاص  غیر این

 مدیران حوزه

نخبگانی و  های نظران فعالیت کم دو نفر از صاحب مرکز، دست ریزی )رئیس کارگروه(، نماینده معاونت برنامه

کند. اعضای حقیقی  امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می کّل حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبۀ اداره نمایندۀ

 .شوند ریزی منصوب می این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه

ریزی، بنیاد  از سوی برگزیدگان و تأیید معاونت برنامه« برتر ۀآموخت اطالعات فردی دانش»ه. پس از تکمیل کاربرگ 

 .کندمشموالن را به ستاد کّل نیروهای مسلّح معرفی می

  

 اطالعیه

بار دیگر )در  های نخبگانی خود یک  چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت 

های دیگر  ختگی(، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواستآمو محدودۀ دورۀ مجاز پس از دانش

 .پذیر است تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان

 



  اخبار پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی

های  حسن ساالریه، سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو درباره پروژه

هاست که طرح جایگزین خدمت را  های مسلح سال ی نخبگان با همکاری ستاد کل نیروجایگزین خدمت بیان کرد: بنیاد مل

 .کند اجرا می

توانند به جای دوره خدمت یک پروژه تحقیقاتی مرتبط با رشته  التحصیالن می حسن ساالریه افزود:دانشجویان یا فارغ

کسال یا قدری بیشتر بگذرانند و توانایی ها )دفاعی یا دولتی در کشور( درمدت ی خودشان را زیرنظر یکی از ارگان

 .شان را در این مسیر مورد استفاده قرار دهند علمی

  

 خالصه مطلب

شود.  راستای افزایش اثربخشی خدمت سربازی اجرا می در پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی طرح 

آموختگان برتِر دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه،  های نوآورانۀ دانش هدف این کار پشتیبانی از فعالیت

  .آموختگان برتِر فنّاور است دانش

ت آوردید، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی برای این کار پس از اینکه درخواست دادید و امتیازهای الزم را به دس

های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت  شوید و بعد از اجرای پروژۀ پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمان می

 .گیرید می

 


