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باید دوره  موالن این مش ی خدمتی ارتش ارائه می شود. ژه هایی است که به مشموالن یگان هاوژه کسری خدمت ارتش یکی از پروپر

قادر است زود تر از موعد مشخص شده  این کسری   تمشمول با دریاف  شند. نده باش گذرابازی خود را در ارت آموزشی و یا خدمت سر

ها  ن مقاله را تا انت بازی هستید توضیه می شود ای دمت سردر صورتی که مشمول خن برساند. ه پایانظام وظیفه خود را ب  خدمت،

 مطالعه فرمایید. 

بنابراین   ند رکسری خاص خود را داط و مدت ای م علی شراه اماگکسری خدمت ارتش مانند پروژه کسری خدمت دانشوژه های پر

اما   شرایط کلی آن ها خواهیم پرداختادامه این مقاله به این پروژه ها استفاده می کنند باید واجد شرایط باشند که در داوطلبانی که از 

 سی ارشد یا باالتر است. نامدرک کارش داشتن ،از مهم ترین این شرایط

 

 ارتش کسری خدمت دریافت پروژه مزایای 

براین پیوسته به دنبال راهی  قتشان می دادند بناوتلف شدن  را موجب  دوراناین  گذراندنسربازی هستند که مشمول  بسیاری از افراد 

ی شود به نحوی که در  ه زمانی کوتاه تری موران در بازارتش موجب گذراندن این دپروژه کسری خدمت . برای کاهش آن هستند

 می پردازند. افراد به انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با رشته تحصیلی خود جبران آن، 

نخبگان   یمل ادی برتر که عضو بن  یخدمت، تنها نخبگان و استعدادها ی پروژه کسر نی است که در گذشته طبق قوان الزم نکته  نی ذکر ا

 .شدند  ی م یخدمت سرباز ی ارائه دهنده پروژه کسر  یپروژه از ارگان ها افتی بودند، قادر به در

توانند با توجه به رشته   ینخبه، م ری چه نخبه و چه غ یدانشگاه النی قانون اصالح شده و همه فارغ التحص نی ا را ی اخدر حالی که 

و فارغ   انی دانشجو کنند. افت ی در یقات ی و تحق  یپروژه علم یخدمت سرباز   یارائه دهنده پروژه کسر  ی خود، از ارگان ها یلی تحص

  زانی مسلح اقدام کرده و با توجه نوع پروژه و م یها  روی خدمت ن  ی مدارک الزم جهت اخذ پروژه کسرارائه با  توانندیم النی التحص

 خود بکاهند.  یانجام آن، از مدت زمان سرباز تی فی ک

 

 اخذ پروژه کسری خدمت ارتش شرایط 

بودند. اما در حال حاضر تمام فارغ   ی که نخبه کشورممکن بود  ی افراد ی خدمت ارتش در گذشته تنها برا ی پروژه کسر افتی در

خدمت   ی پروژه کسر افتی در  ط ی شرا  ی. به طور کلنماینداستفاده  التی تسه نی توانند از ا یمختلف دانشگاه ها م یرشته ها النی التحص

  افت ی در یقبل از اقدام به ثبت نام در ارگان مربوطه برا  دی ارد و مشموالن باد یخدمت بستگ  یکسرپروژه  یافت ی ارتش به ارگان در

  .کرد می شما ذکر خواه  یخدمت ارتش را برا یپروژه کسر  افت ی در  طی شرا نی آگاه باشند. در ادامه مهم تر ازی مورد ن  ط ی پروژه، از شرا

 

 .خدمت ارتش را ندارند  یحق اخذ پروژه کسر  ،یخدمت سربازجام ان  نی در ح مشموالن •

  ای ارشد  یمقطع کارشناس ل ی کنند که فارغ التحص افتی دررا   ی خدمت سرباز ی توانند پروژه کسر ی م یتنها مشموالن  معموال •

 یستند.ژه کسری خدمت ارتش ن قادر به دریافت پرو  ی مقطع کارشناس النی مواقع، فارغ التحص اکثر رباشند. د یدکتر

  شتری که ب  یافراد  یافراد گذشته باشد. در قانون کل  یلی از فارغ التحص  یادی زمان ز دی خدمت، نبا ی پروژه کسر افتی در یبرا •

 .نمایندخدمت اقدام   یپروژه کسر  افت ی در ی توانند برا ی، نماستگذشته  لیشانی سال از زمان فارغ التحص  کی از 

وجه   چی و به ه ستندی ن  ی خدمت سرباز ی پروژه کسر افت ی در طی شرا یهستند، دارا  یسرباز   بتی غ یکه دارا  یمشموالن  •

 آن ها وجود نخواهد داشت.  یپروژه برا  نی ا افتی امکان در

  ی سازمان ها  یاز همه  می تواند  ، نداشته باشد هم یخدمت   یسرباز نباشد و سابقه   ،یقات ی اخذ طرح تحق  ی چنانچه فرد متقاض •

  یاصل یتواند در ارگان نظام ی فقط م ندهی فرد در آ ن ی که ا دی کند. اما توجه کن  افتی پروژه در یقات ی طرح تحق  یارائه دهنده  

ارتش   ی مجموعه   ری ز  یدر ارگان ها ی خدمت کند. به عنوان مثال چنانچه فرد  ه کرد افتی در یقات ی که در آن طرح تحق یا

 اعزام خواهد شد.  رانی ا یاسالم یکند به ارتش جمهور افتی پروژه در

به   ی نامه  دیی کسر از خدمت قبل از تأ انی متقاض ی  لهی به وس  یقات ی تحق ی انجام دادن و آغاز به کار پروژه هاشایان ذکر است  •

و   یمتقاض یری گی . چرا که ممکن است با عدم پ به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شودمسلح  یروهای نخبگان ن  ادی در بن  یری کارگ



فرد متضرر گردد. لذا به   اد،ی بن دم تائید عبا  اما ندرا به اتمام رسا هپروژ یمتقاض اد؛ی از سمت بن  یری به کارگ دیی عدم تأ زی ن 

 .دی پروژه را آغاز نکن  اد،ی شما در بن  یر ی به کارگ ی نامه  دیی از تأ نانی وجه بدون حصول اطم چی ه

  ی خود برا  یلی تحص ی نامه  انی توانند از پا یاشتر مهمچون مالک  ی نظام یهادانشگاه انی است که دانشجو حی به توض الزم •

 .ندی کسر از خدمت استفاده نما

و هرگونه پروژه ای   ارتش آماده باشد زام به از اعش باید دو ماه پی دریافت پروژه کسری خدمت ارتش وند درصد از ر 80 •

 لحاظ شود. خدمت تائید و ز شروع  ا باید قبل

 

 ی خدمت ارنش ژه کسر دریافت پروش های ور

به عنوان   ر ی ز یهاارشد و باالتر در رشته  ی مقاطع کارشناس النی فارغ التحص ای  انی دانشجو انی از م رانی ا ی اسالم ی ارتش جمهور

 . رد ی پذ یدر پروژه کسر خدمت در ارتش همکار م یقات ی همکار تحق

 :رانی ا یاسالم ی ارتش جمهور ازی مورد ن  یها و تخصص ها رشته

 اطالعات  ی فناور •

 کی و ربات  انهی را •

 ی فناور نانو •

 ها  شی تمام گرا یمی ش •

 ها  ش ی تمام گرا کی زی ف •

 ها ش ی تمام گرا یاضی ر •

 ا ی جغراف •

 یشناس نی زم •

 و درمان  بهداشت •

 یبدن  تی ترب  •

 ی و معارف اسالم اتی اله •

 ی اسی س علوم •

 ی شناس  ستی ز •

 ی خارج زبان •

 خ ی تار •

 ی فارس اتی ادب  •

 ، به طور کلی دو ورش وجود دارد: برای دریافت پروژه کسر خدمت ارتش در رشته های فوق

ارگان که سپس آن ها   نی پرونده در ا ل ی مدارک خود، رزومه و تشک لی تحو زی مسلح و ن  یروهای نخبگان ن  ادی به بن  یمتقاض ی  مراجعه 

 .معرفی خواهند کرد باشد تانی کار ی نهی که مرتبط به زم یشما را به سازمان 

و سازمان مربوطه بر سر   یمتقاض انی توافق م زی مسلح و ن  یروهای نخبگان ن  ادی بن  دیی مورد تا ینظام یاز سازمان ها یکی به  مراجعه 

از جمله ارگان ها و   .تر و آسان تر است یمنطق ذکور م از خدمت که روش  یگرفتن کسر  یدر ازا شانی ا یپروژه برا  کی انجام 

 : یر اشاره کردموارد زن امر می توان به سازمان های مورد تائید در ای 

 یاتم ی سازمان انرژ •

 بعثت  قرارگاه •

 عامل  ری مربوط به پدافند غ ارگان •

 آجا  ییو خودکفا قات ی تحق اداره •

 ران ی کشور ا یدفاع یراهبر  قاتی تحق مرکز •

 اتکا یقات ی تحق سازمان •

 :وجود دارد یقات ی تحق ی نوع کسر از خدمت در انجام پروژه ها دو



 ماه  9  ری ز  یکسر •

 ماه  9  یباال  یکسر •

  یگردد که متقاض یداور برگزار م ک ی و با حضور   یا  قهی جلسه دفاع چند دق ک ی ماه بعد از اتمام طرح، 9کمتر از  ی ها یکسر  در

 .ی باشدمخود  یلزم به  شرکت و دفاع از پروژه  م

 

در هر ماه   یست ی شود که عالوه بر گزارش سه ماهه با ی واگذار م  یبه متقاضپر کار و  نی سنگ یماه پروژه ها 9 ی باال ی ها یکسر  در

و   شود شرکت کند یمسلح برگزار م ی روهای داوران در سازمان نخبگان ن  زی از کار که با حضور استاد راهنما و ن  ه ی دفاع ی در جلسه 

 .و پیشرفت خود را شرح دهد  روند کار

 

 خدمت ارتش  ی پروژه کسرمورد نیاز برای اخذ مدارک 

  نی روش ا نی خدمت ارتش وجود دارد. اول ی پروژه کسراخذ  یدو روش برا  یبه طور کل، همان طور که پیش از این به آن پرداختیم

مشموالن با کمک  هم در روش دیگر. نمایندخدمت  ی پروژه کسر افتی نخبگان اقدام به ثبت نام و در ادی بن  قی است که افراد از طر

 .ندی مسلح اخذ نما یروهای نخبگان ن  ادی نظر بن  ری را ز ناسب خدمت م ی پروژه کسر کی ارگان ها،  نی مختلف و مراجعه به ا یارگان ها

  افت ی در ی باشد. برا رانی ا یاسالم یارتش جمهور  نظارت  تتح  کنند که افت ی پروژه در ییحتما از ارگان ها دی است که افراد با یهی بد

  ی هر ارگان پروژه کسر نکه ی داشته باشند؛ با توجه به ا ازی ن  یمدارک خاص ی سر  کی خدمت ممکن است افراد به   یپروژه کسر 

  کسانی تمام ارگان ها  ی خدمت ارتش را برا ی پروژه کسر افتی در ی مدارک الزم برا توان یخاص خودش را دارد، نم ط ی خدمت، شرا

داده  از دانشگاه امام علی به عنوان نمونه قرار خدمت ارتش  یپروژه کسر  افت ی در ی برا ازی مورد ن  یمدارک اصله در ادامدانست؛ 

 شده است: 

 

 از آن ها  یو کپ  شناسنامه •

 آن  یاز پشت رو یو کپ   یکارت مل اصل  •

 یلی مدرک تحص نی از آخر یکپ   اصل  •

 فرد   یلی نمرات مربوط به مدرک تحص زی کارنامه و ر ارائه •

 ی سرباز  بتی مدرک مربوط به عدم غ ارائه •

 باشد.  یو  ی ه نشان دهنده سابقه کارداوطلب ک  یلی رزومه متناسب با رشته تحص ک ی  ارائه •

 

 خدمت با انجام پروژه ارتش  ی مدت زمان کسر

با توجه به حجم پروژه  قت حقی . در باشد همراه داشته ه از خدمت را ب  ی ماه کسر ۲۱تا  ۲تواند  یخدمت ارتش م ی پروژه کسر افتی در

داشته   ی ا قه ی جلسه دفاع چند دق  کی بعد از اتمام پروژه،  دی ماه هستند، سرباز با ۹ ر ی که ز ییها یکسر در  .است ری مدت زمان متغ نی ا

 .جلسه از پروژه خود دفاع کند نی در ا دی با یداور هم حضور دارد. متقاض ک ی جلسه   نی باشد که در ا

گزارش از روند کار خود   کی هر سه ماه  دی شوند. مشمول با یواگذار م   یبه متقاض نی سنگ  یماه، پروژه ها ۹ ی باال ی ها یکسر  در

زار  مسلح برگ یروهای با حضور استاد راهنما و داوران در سازمان نخبگان ن  هی جلسه دفاع  کی هر ماه  نی همچن . به ارگان ارائه دهد 

 . را شرح دهد   عملکرد خود  وجلسات حضور داشته   نی در ا دی خواهد شد. مشمول با

 

 

 



 ند؟ی نما افت ی توانند در یچه تعداد پروژه م  شخدمت ارت  ی پروژه کسر دریافت  داوطلبان

 نی همچن .ی باشدم سراسر کشور انی دانشجو ی توان علم یاستفاده از همه   خدمت دانشگاه ها  یکسر  ی پروژه  ی از ارائه  هدف

اهداف   گری د از .باشد یمشموالن م یبرا  یآسان شدن و کاهش زمان خدمت سرباز یبرا ی فرصت  انی پروژه ها به دانشجو نی ا ی واگذار

 نمود. کشور اشاره  یپژوهش یعلم یها  شرفتی توان به ارتقا و پ  یپروژه ها به داوطلبان م یطرح واگذار 

  مورد قبول پروژه های در تعداد کارشناسان مربوط به هر دانشگاه،  یو را  انی متقاض ی سابقه و توان علم موارد ذکز شده، توجه به با

 تفاوت اسجاد خواهد کرد.  تحقیقاتی کسری خدمت 

 

 ین اخبار پروژه کسری خدمت ارتش رآخ

 همدان فراخوان طرح کسر خدمت سربازی در 

  یمقاطع کارشناس انی دانشجو ژهی طرح و نی دفاع مقدس همدان گفت: ا یهاپژوهش  جی آموزش و ترو قات ی تحق ری مد ان،ی محبوبه خضر

با   ی کسر خدمت سرباز یهاافزود: فراخوان طرح  او  .و باالتر منتشر شده است ه ی ارشد و دکترا و طالب سطح سه حوزه علم

و باالتر   ه ی ارشد و دکترا و طالب سطح سه حوزه علم یمقاطع کارشناس انی دانشجو ژهی موضوعات علوم و معارف دفاع مقدس و

 منتشر شده است. 

  یهاپس از انجام طرح  توانندی م انی کرد: متقاض دی تأک شود،ی ماه م ۹تا  ۳خدمت   یرح موجب کسر ط  نی ا نکهی ا انی با ب  انی خضر

خدمت   ی کسر ژهی دفاع مقدس استان همدان از طرح و یهااداره کل حفظ آثار و نشر ارزش  یپژوهش یهات ی منطبق با اولو یقات ی تحق

ذکور می  ر به دریافت طرح من تا هشت ماه پس از فارغ التحصیلی قاددانشجویا شوند.  مندبهرهطرح انجام شده   تی فی متناسب با ک

 باشند.

 کسری خدمت ارتش در خراسان شمالی پروژه 

انتشار فراخوان، سه عنوان   قی استان از طر یانتظام ی روی گفت: ن  یخراسان شمال یانتظام یفرمانده ی کاربرد قات ی مرکز تحق سی رئ 

 .کند یواگذار م یارشد و دکتر ی مقطع کارشناس انی دانشجو یبرا  یخدمت سرباز ی کسر تی خود را با حما یقات ی تحق ی اه طرح 

  ی برا یخدمت سرباز   یکسر ت ی خود را با حما یقات ی تحق یهااستان سه عنوان طرح  ی انتظام یروی ظهارکرد: ن ا سجاد نامور   سرگرد

  رعاملی و پدافند غ  کی اطالعات، عمران، تراف یفناور ،یعلوم اجتماع یهاکه در رشته  ی ارشد و دکتر یمقطع کارشناس انی دانشجو

 کند.  ی واگذار م باشندی م لی فارغ التحص  ای بوده و  ل ی مشغول به تحص

و برون   ی مسئول در تصادفات درون شهر ینهادها و سازمان ها ری سهم تقص نیی سه عنوان طرح شامل »تع  نی ادامه داد:  ا یو

هوشمند در شهر   س ی پل یالگوها  ی ساز  ادهی اطالعات در پ  یمختلف فناور  ی ها و کاربردها رساختی «»زیخراسان شمال  یشهر

 است.  «یعی رطب ی غ یهادر مواجهه با بحران ی فا.ا. خراسان شمال تحکامات و اس هارساخت ی ز  یادگآم زانی م یاب ی بجنورد«»ارز

 

 خالصه مطالب 

 


