
 

 
 

های علمی و آموزشی کشور اقدام به تسهیل دوره ضرورت چند سالی است که بنیاد ملی نخبگان به منظور استفاده از ظرفیت

التحصیالن پسر کرده است. بنیاد ملی نخبگان یک سازمان ایرانی است که به شناسایی، جذب و خدمت سربازی فارغ

تصویب شد. اقدامات این  ۱۳۸۴امه این سازمان در دهم خردادماه پردازد. اساسنپشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می

ای سازمان در خصوص تسهیل خدمت سربازی برای مشموالن نخبه، در چند طرح و هرکدام با اثرگذاری بر مجموعه

که شود ای گفته میشود. بصورت خالصه امریه به سرباز وظیفهخاص از مشمولین از سوی بنیاد ملی نخبگان دنبال می

بجای خدمِت نظامی، در یک از ادارات و نهادهای دولتی استخدام شده و مدت زمان سربازی خود را صرف خدمت در این 

کند. بنیاد ملی نخبگان جهت انجام امور اجرایی و اداری خود در شهر تهران امکان جذب مشمولین سازمان یا اداره می

شامل چند مرحله است و دارا بودن شرایط  م امریه بنیاد ملی نخبگانثبت نا .خدمت وظیفه را در قالب امریه دارا است

رسد. طلبد. در ادامه شرایط استفاده از این نوع امریه و مدارک و نحوه ثبت نام آن به استحضار عزیزان میخاصی را می

ن بصورت جداگانه منتشر های مربوط به جذب سرباز امریه برای هر استامتقاضیان عزیز در نظر داشته باشند که فراخوان

برای سربازاِن  راهنمای ثبت نام امریهبایست شود. متقاضیان میشود و در متن فراخوان، استان مورد نظر ذکر میمی

 .آوری و ارسال مدارک اقدام کنندالتحصیل را به دقت مطالعه کرده سپس برای جمعفارغ

 شرایط ثبت نام امریه بنیاد ملی نخبگان

، ثبت نام بنیاد ملی نخبگانتوانند در بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کنند. برای متقاضیان در صورت داشتن امتیازات الزم می 

های دانش بنیان و داشتن معدل مناسب داشتن مقاالت علمی بین المللی، عضویت در نشریات دانشجویی، سابقه کار در شرکت

بر اساس امتیازبندی تواند برای کسب امتیازات و رسیدن به حد نصاب به داوطلبان کمک کند. از جمله مواردی است که می

توانند برای نخبگی اقدام به باال کسب کنند می ۱۱۰بنیاد ملی نخبگان در صورتی که افراد با مدرک کارشناسی ارشد امتیاز 

کسب کنند امکان بررسی شرایط و دریافت شرایط نخبگی برایشان فراهم است.  ۱۱۰تا  ۸۰کنند. اگر داوطلبان امتیاز بین 

داوطلباِن عضویت در بنیاد ملی نخبگان باید در نظر داشته باشند این است که امتیاز ذکر شده بر اساس  نکته قابل توجهی که

 .مدرک تحصیلی افراد متفاوت است

ای را اتخاذ کرده است. شرایط مورد انتظار بنیاد بنیاد ملی نخبگان برای اعتبارسنجی و پاالیش مدارک داوطلبان شرایط ویژه

با توجه به اعالمیه  .شونده بنیاد ملی نخبگان به دو گروه شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم میبرای ثبت نام امری

 .ای که متقاضیان امریه باید دارا باشند بدین شرح استبنیاد ملی نخبگان، شرایط اولیه

https://irantahsil.org/rdcir-ir/
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[caption id="attachment_129875" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]یه بنیاد ملی نخبگانشرایط ثبت نام امر

 .��کنند روی لینک آبی رنگ کلیک کنیدجذب می امریه سربازیهایی که برای مشاهده لیست ارگان��

 د ملی نخبگانشرایط عمومی ثبت نام امریه بنیا

 نخبگان و استعدادهای برتر در اولویت هستند ��

 فعال و تالشگر ��

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 آشنایی به امور مرتبط با نخبگان، استعدادهای برتر و اجتماعات نخبگانی ��

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام امریه بنیاد ملی نخبگان

 داشتن حداقل مقطع کارشناسی ارشد ��

 به خدمتعدم غیبت در اخذ برگه آماده  ��

 بومی استان تهران ��

 عدم وجود کسری خدمت و تقاضای استفاده از آن ��

 حداقل شش ماه تا تاریخ اعزام فرصت داشته باشند ��

  شود؟نخبه به چه کسی گفته می

تولید شود که، تاثیر وی در اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور، نخبه به فرد برجسته و کارآمدی گفته می 14بر اساس ماده 

علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نوبغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآری، 

موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. شرایط کلی نخبگی برای استفاده از مزایای بنیاد ملی 

 .نخبگان در خدمت سربازی به شرح زیر است

 المللیآموزی در سطح کشوری و بینهای اول تا سوم المپیادهای دانشجویی و دانشمقام ��

 های علمی معتبر داخلی و خارجیهای برگزیده جشنوارهافراد دارای مشارکت موثر علمی در طرح ��

 افراد دارای ثبت اختراع و اکتشاف ��

 های سراسریهای برتر آزمونرتبه ��

 المللیهای معتبر قرآنی کشوری و بینسوم رقابتهای اول تا مقام ��

 پزشکیدو نفر اول آزمون جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندان ��

 دانشجویان نمونه کشوری ��



 

 
 

 برگزیدگان مسابقات داخلی و خارجی مهارت ��

 خالقان آثار بدیع هنری و ادبی ��

 های علمیهبرگزیدگان حوزه ��

[caption id="attachment_129874" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]زمان و نحوه ثبت نام امریه بنیاد ملی نخبگان

 زمان و نحوه ثبت نام امریه بنیاد ملی نخبگان



 

 
 

معموال به این موضوع بستگی دارد که آیا هر سال بنیاد ملی نخبگان قصد پذیرش  ثبت نام امریه ینیاد ملی نخبگانزمان 

افرادی را بعنوان سرباز امریه دارد یا خیر. در سال گذشته این بنیاد اقدام به جذب سرباز امریه در مرکز تهران نمود. 

های بنیاد ملی نخبگان متفاوت است. انمتقاضیان توجه داشته باشند که زمان جذب سرباز امریه توسط هر یک از دفاتر است

بایست از طریق دفتر بنیاد ملی نخبگان در بنابراین اخبار مربوط به زمان ثبت نام و نوع و تعداد جذب سرباز امریه می

 .استان مربوطه پیگیری شود

افرادی برای امریه موضوع بعدی میزان فرصت باقی مانده مشموالن تا خدمت سربازی است. بنیاد نخبگان تنها به جذب 

شوند که تمامی ها فاصله باشد. همچنین افرادی برای امریه انتخاب میکند که شش ماه یا بیشتر تا تاریخ اعزام آنسربازی می

شرایط مندرج در فراخوان بنیاد را دارا باشند، به درستی در بنیاد ملی نخبگان تشکیل پرونده داده باشند و مدارک خود را 

سال گذشته اطالعیه ثبت نام امریه بنیاد ملی نخبگان استان تهران منتشر شد که  .العجل ارسال کرده باشندن ضربقبل از پایا

 بر اساس آن مشموالنی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در این فراخوان بودند، مدارک خود را به آدرس

apply@bmn.ir ان امتحان کنندارسال کرده تا شانس خود را در این فراخو. 

متقاضیان استفاده از معافیت سربازی نخبگان باید درخواست خود را از طریق بانک اطالعاتی بنیاد نخبگان ثبت کرده و بر  

ها و سوابق علمی هر فرد، برای بهره مندی از معافیت نخبگان به ستاد اساس امتیازهای کسب شده بر اساس میزان فعالیت

 .شوند کل نیروهای مسلح معرفی

 .��روی لیینک آبی رنگ کلیک کنید حقوق سرباز امریهبرای کسب اطالعات بیشتر درباره میزان ��

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87/


 

 
 

[caption id="attachment_129986" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]طرح جایگزین خدمت سربازی برای اعضای بنیاد ملی نخبگان

 طرح جایگزین خدمت سربازی برای اعضای بنیاد ملی نخبگان

تواند مورد توجه مشموالن دانشجوی کشور باشد. طرح جایگزین خدمت به جای خدمت سربازی معمولی طرحی است که می

طرح افرادی که شرایط نخبه خطاب شدن و عضویت بنیاد ملی نخبگان را بصورت رسمی داشته باشند  بر اساس این

ای علمی دریافت کنند و با پایان آن، مشمول دریافت کارت پایان توانند به جای خدمت دوره ضرورت در پادگان، پروژهمی

ن دیگر تفاوت خواهد داشت. سرباز نخبه به خدمت دوره ضرورت سربازی شوند. نحوه خدمت سربازان نخبه با سربازا

های علمی خدمت خود را بگذراند. میزان حقوق دریافتی افرادی که از تواند با انجام پروژهشود و میپادگان فرستاده نمی

 .کنند هم نسبت به سربازان معولی کمی بیشتر استطرح جایگزین خدمت استفاده می



 

 
 

ها با سربازان وظیفه معمولی متفاوت است. پس از شوند اما آموزشی آنزشی فرستاده میسربازان نخبه هم ابتدا به دوره آمو

در حقیقت، سربازِی   های تحقیقاتی از رفتن به سربازی معاف شوند.توانند با انجام پروژهپایان دوره آموزشی این افراد می

نخبگان معرفی شده و سپس سرباز نخبه شروع به  ای است که موضوع آن از سوی سازمان ملی بنیاداین افراد همان پروژه

انجام پژوهش و پیگیری پروژه خود خواهد کرد. شرایط نخبگی برای معافیت سربازی، شامل گذراندن طول دوران خدمت 

های های معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح است. این مشموالن با انجام پروژهبه صورت انجام طرح ها و پروژه

مدارک الزم برای استفاده از طرح جایگزین  .شوندمند میماه یا بیشتر از کسری خدمت سربازی بهره ۱۴قاتی به مدت تخقی

 .خدمت برای سربازان نخبه به شرح زیر است

 اصل شناسنامه ��

 کپی شناسنامه تمام صفحات ��

 اصل کارت ملی ��

 کپی کارت ملی پشت و رو ��

 رنگی 4*3دو عدد عکس  ��

 گواهی اتمام تحصیالت دانشگاهی ��

 نامه برای احراز هویت نخبگی از سازمان مربوطهدارا بودن معرفی ��

 فرم تکمیل شده مشخصات فردی ��

 انجام معاینات پزشکی ��

 و مدارک دیگر ��

  

 اخبار پیرامون امریه بنیاد ملی نخبگان��

از شرایط کسری خدمت و پروژه جایگزین خدمت مدرک ای که باید اضافه شود این است که برای بهره مند شدن نکته

های برتر المپیادها، کنکور سراسری، تحصیلی فرد باید کارشناسی ارشد به باال باشد. متقاضیان مشمولی که که دارای رتبه

اختراع  های علمی، پژوهشی هنری و قرآن هستند، و نیز دیگر مشموالنی که دارایالمللی در زمینهمسابقات کشوری و بین

توانند با استفاده از شرایط نخبگی برای معافیت سربازی از مزایای ویژه سازمان نظام وظیفه عمومی می باشند، می… و 

 .مند شوندبرای نخبگان بهره



 

 
 

شود که حدود یک سال به طول انجام طرح جایگزین خدمت با به پایان رساندن طرح علمی به جای خدمت معمولی انجام می

های پژوهشی که به ها و طرحد و دوره آموزشی این مشموالن نیز به نسبت دیگر سربازان کمتر است. پروژهانجاممی

 14شوند، توسط ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شده و اتمام آن حداقل سربازان نخبه در طرح جایگزین خدمت واگذار می

  .ماه زمان الزم دارد

جود دارد این است که که مشموالن باید سه ماه قبل از اعزام به خدمت، برای نکته مهمی که در طرح جایگزین خدمت و

 .پذیرددوره آموزشی خود اقدام کنند. عموماً ثبت نام مشموالن برای دوره آموزشی هر ساله، در تیرماه و دی ماه انجام می

ها طول کل خدمت دوره ضرورت آن نخبگانی که دارای کسری خدمت هستند، امکان استفاده از کسری خدمت را دارند و از

  .شودکاسته می

 خالصه مطلب

های علمی، فرهنگی و هنری هستند. این افراد معموال افراد بسیاری در کشور هستند که دارای استعدادهای شگرف در زمینه

ی ستاد کل با پایان دوران تحصیل خود، خدمت دوره ضرورت سربازی را پیش رو دارند. بنیاد ملی نخبگان با همکار

توانند با استفاده از آن بجای رفتن به پادگان و انجام خدمت نیروهای مسلح، شرایطی را فراهم آورده است که افراد نخبه می

ثبت نام امریه بنیاد  .سربازی معمولی، کاری را انجام دهند که در آن خبره هستند و مایه پیشرفت و شکوفایی کشور شوند

توانند با مطالعه ها هرساله توسط بنیاد ملی نخبگان پیگیری شده و افراد میهاست. این طرحرحیکی از این ط ملی نخبگان

شرایط و ضوابطی که در باال ذکر شد، در صورت عدم مغایرت، در بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کنند. بعد از آن مشموالن 

ها برای ایشان مناسب است. با ارسال مدارک و تشکیل بایست شرایط را به دقت مطالعه کرده تا ببینند کدام یک از طرحمی

 .علمی بجای خدمت و... را انجام دهید-های امریه بجای خدمت، یا طرح پژوهشیتوانید یکی از طرحپرونده، می
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