
 

 
 

 1401 ارتش خدمت کسری پروژه

یکی از پروژه هایی است که به مشموالن یگان های خدمتی ارتش ارائه می شود.  پروژه کسری خدمت ارتش

این مشموالن باید دوره آموزشی و یا خدمت سربازی خود را در ارتش گذرانده باشند. مشمول با دریافت پروژه ای 

یفه خود را مانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام علی قادر است زود تر از موعد مشخص شده، خدمت نظام وظ

 .به پایان برساند. در صورتی که مشمول خدمت سربازی هستید توصیه می شود این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید

پروژه های کسری خدمت ارتش مانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام علی شرایط و مدت کسری خاص خود را 

ده می کنند باید واجد شرایط باشند که در ادامه این مقاله به دارند بنابراین داوطلبانی که از این پروژه ها استفا

 .شرایط کلی آن ها خواهیم پرداخت اما از مهم ترین این شرایط، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر است

  

 مزایای دریافت پروژه کسری خدمت ارتش

تلف شدن وقتشان می دادند بنابراین بسیاری از افراد که مشمول سربازی هستند گذراندن این دوران را موجب 

پیوسته به دنبال راهی برای کاهش آن هستند. پروژه کسری خدمت ارتش موجب گذراندن این دوران در بازه 

زمانی کوتاه تری می شود به نحوی که در جبران آن، افراد به انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با رشته تحصیلی 

الزم است که در گذشته طبق قوانین پروژه کسری خدمت، تنها نخبگان و  ذکر این نکته .خود می پردازند

استعدادهای برتر که عضو بنیاد ملی نخبگان بودند، قادر به دریافت پروژه از ارگان های ارائه دهنده پروژه کسری 

 .شدندخدمت سربازی می 

چه نخبه و چه غیر نخبه، می توانند با  در حالی که اخیرا این قانون اصالح شده و همه فارغ التحصیالن دانشگاهی

توجه به رشته تحصیلی خود، از ارگان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت سربازی پروژه علمی و تحقیقاتی 

توانند با ارائه مدارک مانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام علی دریافت کنند. دانشجویان و فارغ التحصیالن می

سری خدمت نیرو های مسلح اقدام کرده و با توجه نوع پروژه و میزان کیفیت انجام آن، از الزم جهت اخذ پروژه ک

 .مدت زمان سربازی خود بکاهند

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%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/


 

 
 

  

  

 

  

 شرایط اخذ کسری خدمت ارتش

ی افرادی ممکن بود که نخبه کشوری بودند. اما در حال دریافت پروژه کسری خدمت ارتش در گذشته تنها برا

حاضر تمام فارغ التحصیالن رشته های مختلف دانشگاه ها می توانند از این تسهیالت استفاده نمایند. به طور کلی 

شرایط دریافت پروژه کسری خدمت ارتش به ارگان دریافتی پروژه کسری خدمت بستگی دارد و مشموالن باید 



 

 
 

ام به ثبت نام در ارگان مربوطه برای دریافت پروژه، از شرایط مورد نیاز آگاه باشند. در ادامه مهم ترین قبل از اقد

 .شرایط دریافت پروژه کسری خدمت ارتش را برای شما ذکر خواهیم کرد

  مشموالن در حین انجام خدمت سربازی، حق اخذ پروژه کسری خدمت ارتش و یا پروژه کسری خدمت

 .علی را ندارنددانشگاه امام 

  معموال تنها مشموالنی می توانند پروژه کسری خدمت سربازی را دریافت کنند که فارغ التحصیل مقطع

کارشناسی ارشد یا دکتری باشند. در اکثر مواقع، فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی قادر به دریافت پروژه 

 .کسری خدمت ارتش نیستند

 د زمان زیادی از فارغ التحصیلی افراد گذشته باشد. در قانون کلی برای دریافت پروژه کسری خدمت، نبای

افرادی که بیشتر از یک سال از زمان فارغ التحصیلی شان گذشته است، نمی توانند برای دریافت پروژه 

 .کسری خدمت اقدام نمایند

  نیستند و مشموالنی که دارای غیبت سربازی هستند، دارای شرایط دریافت پروژه کسری خدمت سربازی

 .به هیچ وجه امکان دریافت این پروژه برای آن ها وجود نخواهد داشت

  چنانچه فرد متقاضی اخذ طرح تحقیقاتی، سرباز نباشد و سابقه خدمتی هم نداشته باشد، می تواند از همه

ط می سازمان های ارائه دهنده طرح تحقیقاتی پروژه دریافت کند. اما توجه کنید که این فرد در آینده فق

تواند در ارگان نظامی اصلی ای که در آن طرح تحقیقاتی دریافت کرده خدمت کند. به عنوان مثال چنانچه 

فردی در ارگان های زیر مجموعه ارتش پروژه ای مانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام علی را دریافت 

 .کند به ارتش جمهوری اسالمی ایران اعزام خواهد شد

 ام دادن و آغاز به کار پروژه های تحقیقاتی به وسیله متقاضیان کسر از خدمت قبل شایان ذکر است انج

به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود. چرا که ممکن  بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از تأیید نامه به کارگیری در

د به کارگیری از سمت بنیاد، متقاضی پروژه را به اتمام رساند است با عدم پیگیری متقاضی و نیز عدم تأیی

اما با عدم تائید بنیاد، فرد متضرر گردد. لذا به هیچ وجه بدون حصول اطمینان از تأیید نامه به کارگیری 

 .شما در بنیاد، پروژه را آغاز نکنید

 می توانند از پایان نامه های نظامی همچون مالک اشتر الزم به توضیح است که دانشجویان دانشگاه

 .تحصیلی خود برای کسر از خدمت استفاده نمایند

http://mneb.ir/fa
http://mneb.ir/fa


 

 
 

 80  درصد از روند دریافت پروژه کسری خدمت ارتش باید دو ماه پیش از اعزام به ارتش آماده باشد و

 .هرگونه پروژه ای باید قبل از شروع خدمت تائید و لحاظ شود

  

  

 .کلیک کنید استعالم و احذ کسری خدمت بسیج نظام وظیفه برای اطالع از نحوه

  

  

 روش های دریافت پروژه کسری خدمت ارتش

های ارتش جمهوری اسالمی ایران از میان دانشجویان یا فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر در رشته

رشته ها و تخصص های مورد  .زیر به عنوان همکار تحقیقاتی در پروژه کسر خدمت در ارتش همکار می پذیرد

 :نیاز ارتش جمهوری اسالمی ایران

 فناوری اطالعات 

 کرایانه و رباتی 

 نانو فناوری 

 شیمی تمام گرایش ها 

 فیزیک تمام گرایش ها 

 ریاضی تمام گرایش ها 

 جغرافیا 

 زمین شناسی 

 بهداشت و درمان 

 تربیت بدنی 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/


 

 
 

 الهیات و معارف اسالمی 

 علوم سیاسی 

 زیست شناسی 

 زبان خارجی 

 تاریخ 

 ادبیات فارسی 

لی در رشته های فوق، به طور کلی برای دریافت پروژه کسر خدمت ارتش و پروژه کسری خدمت دانشگاه امام ع

 :دو روش وجود دارد

مراجعه متقاضی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و نیز تحویل مدارک خود، رزومه و تشکیل پرونده در این ارگان 

 .که سپس آن ها شما را به سازمانی که مرتبط به زمینه کاریتان باشد، معرفی خواهند کرد

  



 

 
 

 

  

مراجعه به یکی از سازمان های نظامی مورد تایید بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و نیز توافق میان متقاضی و سازمان 

منطقی تر و آسان تر  مربوطه بر سر انجام یک پروژه برای ایشان در ازای گرفتن کسری از خدمت که روش مذکور

 :است. از جمله ارگان ها و سازمان های مورد تائید در این امر می توان به موارد زیر اشاره کرد

 سازمان انرژی اتمی 

 قرارگاه بعثت 

 ارگان مربوط به پدافند غیر عامل 

 اداره تحقیقات و خودکفایی آجا 

 مرکز تحقیقات راهبری دفاعی کشور ایران 



 

 
 

 سازمان تحقیقاتی اتکا 

 :دو نوع کسر از خدمت در انجام پروژه های تحقیقاتی وجود دارد

  ماه 9کسری زیر 

  ماه 9کسری باالی 

ماه بعد از اتمام طرح، یک جلسه دفاع چند دقیقه ای و با حضور یک داور برگزار می  9در کسری های کمتر از 

 .خود می باشد ی پروژه از دفاع و شرکت  گردد که متقاضی ملزم به

ماه پروژه های سنگین و پر کار به متقاضی واگذار می شود که عالوه بر گزارش سه ماهه  9در کسری های باالی 

بایستی در هر ماه در جلسه دفاعیه از کار که با حضور استاد راهنما و نیز داوران در سازمان نخبگان نیرو های 

 .یشرفت خود را شرح دهدمسلح برگزار می شود شرکت کند و روند کار و پ

  

 مدارک مورد نیاز برای اخذ کسری خدمت ارتش

همان طور که پیش از این به آن پرداختیم، به طور کلی دو روش برای اخذ پروژه کسری خدمت ارتش وجود دارد. 

ند. در اولین روش این است که افراد از طریق بنیاد نخبگان اقدام به ثبت نام و دریافت پروژه کسری خدمت نمای

روش دیگر هم مشموالن می توانند برای دریافت پروژه کسری خدمت دانشگاه امام علی با کمک ارگان های 

مختلف و مراجعه به این ارگان ها، یک پروژه کسری خدمت مناسب را زیر نظر بنیاد نخبگان نیرو های مسلح اخذ 

 .نمایند

 ایران اسالمی جمهوری ارتش ریافت کنند که تحت نظارت بدیهی است که افراد باید حتما از ارگان هایی پروژه د

 توجه با باشند؛ داشته نیاز خاصی مدارک سری یک به افراد است ممکن خدمت کسری پروژه دریافت برای. باشد

 پروژه دریافت برای الزم مدارک توان نمی دارد، را خودش خاص شرایط خدمت، کسری پروژه ارگان هر اینکه به



 

 
 

ش را برای تمام ارگان ها یکسان دانست؛ در ادامه مدارک اصلی مورد نیاز برای دریافت پروژه ارت خدمت کسری

 :کسری خدمت ارتش از دانشگاه امام علی به عنوان نمونه قرار داده شده است

 شناسنامه و کپی از آن ها 

 اصل کارت ملی و کپی از پشت روی آن 

 اصل کپی از آخرین مدرک تحصیلی 

  ریز نمرات مربوط به مدرک تحصیلی فردارائه کارنامه و 

 ارائه مدرک مربوط به عدم غیبت سربازی 

 ارائه یک رزومه متناسب با رشته تحصیلی داوطلب که نشان دهنده سابقه کاری وی باشد. 

  

  

 .کلیک کنید سامانه استعالم کسری خدمت سربازی برای اطالع از

  

  

 مدت زمان کسری خدمت با انجام پروژه ارتش

ماه کسری از خدمت را به همراه داشته باشد. در حقیقت با  ۲۱تا  ۲دریافت پروژه کسری خدمت ارتش می تواند 

ماه هستند، سرباز باید بعد از اتمام  ۹توجه به حجم پروژه این مدت زمان متغیر است. در کسری هایی که زیر 

یک داور هم حضور دارد. متقاضی باید در این پروژه، یک جلسه دفاع چند دقیقه ای داشته باشد که در این جلسه 

 .جلسه از پروژه خود دفاع کند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%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%db%8c/


 

 
 

ماه، پروژه های سنگین به متقاضی واگذار می شوند. مشمول باید هر سه ماه یک گزارش  ۹در کسری های باالی 

وران در سازمان از روند کار خود به ارگان ارائه دهد. همچنین هر ماه یک جلسه دفاعیه با حضور استاد راهنما و دا

 .نخبگان نیرو های مسلح برگزار خواهد شد. مشمول باید در این جلسات حضور داشته و عملکرد خود را شرح دهد

  

 داوطلبان دریافت پروژه کسری خدمت ارتش چه تعداد پروژه می توانند دریافت نمایند؟

دانشجویان سراسر کشور می باشد.  هدف از ارائه پروژه کسری خدمت دانشگاه ها استفاده از همه توان علمی

همچنین واگذاری این پروژه ها به دانشجویان فرصتی برای آسان شدن و کاهش زمان خدمت سربازی برای 

مشموالن می باشد. از دیگر اهداف طرح واگذاری پروژه ها به داوطلبان می توان به ارتقا و پیشرفت های علمی 

وارد ذکر شده، سابقه و توان علمی متقاضیان و رای کارشناسان مربوط به با توجه به م .پژوهشی کشور اشاره نمود

 .هر دانشگاه، در تعداد مورد قبول پروژه های تحقیقاتی کسری خدمت تفاوت ایجاد خواهد کرد

  



 

 
 

 

  

  

 ارتش  آخرین اخبار

 ر خدمت سربازی در همدانفراخوان طرح کس

های دفاع مقدس همدان گفت: این طرح ویژه دانشجویان  محبوبه خضریان، مدیر تحقیقات آموزش و ترویج پژوهش

مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و طالب سطح سه حوزه علمیه و باالتر منتشر شده است. او افزود: فراخوان 

معارف دفاع مقدس ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و  های کسر خدمت سربازی با موضوعات علوم وطرح

 .دکترا و طالب سطح سه حوزه علمیه و باالتر منتشر شده است



 

 
 

 پروژه کسری خدمت ارتش در خراسان شمالی

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: نیروی انتظامی استان از طریق انتشار 

های تحقیقاتی خود را با حمایت کسری خدمت سربازی برای دانشجویان مقطع  وان طرحفراخوان، سه عن

 .کارشناسی ارشد و دکتری واگذار می کند

  

  

 .کلیک کنیدDFP  برای دانلود این مقاله به صورت

  

  

 خالصه مطلب

در این مقاله به بررسی ماهیت پروژه کسری خدمت ارتش پرداختیم همچنین نحوه دریافت آن و مدت زمانی که 

از خدمت سربازی می کاهد مشخص شده است. این کسری با توجه به بزرگی و اهمیت پروژه تحقیقاتی مشمول 

مانطور که در این مقاله به آن اشاره شد برخی از ارگان ها اقدام به ماه و یا حتی بیشتر نیز خواهد بود. ه 9تا 

 سازمان انرژی اتمی، به توان می ها ارگان این جمله از  واگذاری پروژه های تحقیقاتی به مشموالن می نمایند

مرکز تحقیقات راهبری دفاعی  اداره تحقیقات و خودکفایی آجا، ارگان مربوط به پدافند غیر عامل، قرارگاه بعثت،

سازمان تحقیقاتی اتکا اشاره کرد. برای دریافت اطالعات بیشتر در این مورد با کارشناسان ایران  کشور ایران و

 .تحصیل در ارتباط باشید

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/پروژه-کسری-خدمت-ارتش1401-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/06/پروژه-کسری-خدمت-ارتش1401-1.pdf

