
 
توانند با ثبت نام در بنیاد نخبگان و  طی این دستورالعمل فارغ التحصیالن برتر که موفق به اخذ نمرات و امتیازات الزم در ارزیابی بنیاد ملّی نخبگان شوند، می 

بار سربازی، تخصص خود را در مسیر جای گذراندن دوران مشقت عهده بگیرند و بهپس از آن معرفی به مراکز نخبگان وظیفه، طرحی تحقیقاتی/مطالعاتی را به 

 .بهتری به کار بگیرند

 

 :اند ازها عبارت های اولیه و مصوب ارائه شده را دارید یا خیر. این شرط توانید از مزیت استفاده کنید، ابتدا باید بدانید که آیا شرطکه بدانید آیا شما می برای آن

 .در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشدآموختگی آنان بیش از سه سال از تاریخ دانش  (الف 

 .را کسب کرده باشند ۱امتیاز از جدول  ۱۳۰کم ارشد دستآموختگان دوره کارشناسی امتیاز و دانش  ۱۸۰کم آموختگان دوره دکتری تخصصی دستدانش  (ب 

ینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص« موردتأیید وزارت بهداشت،  های »تخصص بالای« و نیز دورههای »دکتری حرفه آموختگان دوره دانش  :۱تبصره  

 .شوندآموختگان دوره »کارشناسی ارشد« و دوره »دکتری تخصصی« محسوب میترتیب معادل با دانش درمان و آموزش پزشکی؛ به 

 

  ۱امتیاز از جدول  ۱۵۰کم در صورت کسب دست  دانشجویان دوره دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، :۲تبصره  

 .شوندنامه می مشمول مزایای این شیوه 

 

امتیاز و دانشجوی دوره دکتری   ۸۰ارشد حداقل آموخته دوره کارشناسی امتیاز، دانش  ۱۲۰آموخته دوره دکتری تخصصی حداقل  چنانچه دانش  :۳تبصره  

گیری نهایی  بررسی و تصمیم(  ۴را کسب کرده باشد، پرونده وی درکارگروه نظام وظیفه دانشگاهی )موضوع ماده   ۱جدول   امتیاز از ۱۰۰تخصصی حداقل  

 .درباره اعطای تسهیالت به او، به نظر کارگروه بستگی دارد

 

ایران حضور داشته باشد. هرگونه خروج از کشور تنها با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکان   وظیفه تخصصی، فرد باید دردر دوره خدمت نظام  :۴تبصره  

 .پذیر است

 
وظیفه تخصصی مجاز نیستند )مگر در دوره گذراندن رساله دکتری( به تحصیل اشتغال داشته باشند. در  مشموالن، همزمان با انجام خدمت نظام  :۵تبصره  

مندی از این تسهیالت در پایان دوره بعد، منوط به احراز  وظیفه تخصصی در دوره تحصیلیِ دیگر، بهرهمشمول در حین خدمت نظام صورت ادامه تحصیلِ فرد  

 .مقطع جدید خواهد بود نامه برای شرایط این شیوه 

 

 .شودای علوم پزشکی، صفر منظور می ههای ورودی و آزمون های آموزشی، المپیادها، آزمون حداقل امتیازات حاصل از جمع فعالیت :۶تبصره  

 
 ؟ کنم چطور متوجه شوم که امتیاز الزم را کسب می 

ها، توانید، امتیازات الزم برای هر یک از فعالیت است که در آن می آموختگان برترِ دانشگاهی، جدولی ارائه شدهمندی دانش نامۀ بهره مطابق ماده شیوه 

 .قابل رویت است ااینج  ایید. جدول ازدستاوردها و افتخارات خود را مالحظه نم 

 
 ؟ رود هرکسی که امتیاز نخبه وظیفگی را کسب کند، دیگر به خدمت نمی 

  ۳۰روزه )بخوانید   ۴۵خواهید بود. یک دوره آموزشی  کار  ۲هم بله، هم خیر! در واقع اگر موفق شوید که امتیاز الزم را کسب کنید، پس از آن موظف به انجام 

نیروزمینی در تهران )ارتش(، تیرماه: پادگان   ۰۱ماه: پادگان )دی  وقت معین از سال و در یکی از دو پادگان اختصاص یافته به نخبگان  ۲روز و حتی کمتر( در  

، در یکی از مراکز علمی مورد تایید  هپروژه جایگزین خدمت نظام وظیف  معروف بهشهید مدرس کرج )سپاه(( و دیگری انجام طرح تحقیقاتی یا مطالعاتی که  

 .ستاد کل نیروهای مسلح است

 
 ؟ چه مدت زمان باید صرف انجام پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه کنم 

آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی، میزان پروژه جایگزین خدمت برابر با نیمی از  مندی دانش نامه بهره مطابق ماده شیوه 

مان زودتر هم وجود  حال امکان انجام پروژه در مدت ز شود. با این ماه تعیین می  ۱۴طور مرسوم حدود طول دوره خدمت نظام وظیفه مرسوم است. مدتی که به 
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 .که شما چقدر کارتان را سریع به پیش ببریددارد، بسته به این 

 
 ؟ شود آیا داشتن کسری از مسیرهای دیگر، موجب کاهش دوره پروژه جایگزین خدمت می 

پروژه جایگزین شما تعیین خواهد شد. اگر به  عنوان مدت  شود و بقیه آن به ماه( کاسته می ۱۴بله. بسته به میزان آن، از مدت زمانی که در بند قبل اشاره شد ) 

های  که معموال طرح ین اندازه تمام مدت کسری خدمت داشته باشید، تنها ملزم به رفتن به آموزشی خواهید بود، البته اگر قبال آموزشی نرفته باشید. نکته دیگر ا

عنوان پروژه جایگزین خدمت  ماه به  ۶عنوان مثال، در نهایت کمتر از د که بهای باشچه کسری شما به اندازه ماه نیستند و چنان ۶جایگزین خدمت کمتر از 

 .ماه خواهید بود ۶برای شما باقی بماند، شما موظف به انجام یک طرح با طول حداقل  

 
 ؟ کنند آیا نخبگان نظام وظیفه حقوق هم دریافت می 

شود که مبلغ آن با توجه به مقطع  باشد، برای شما حقوق واریز می وانند دانشگاه یا موسسه تکار گیری شما در مرکز علمی مربوطه که می بله. از زمان شروع به 

هزار تومان در ماه است و مدت زمان پرداخت آن هم به   ۷۰۰تا  ۴۰۰تحصیلی و وضعیت زناشویی کمی متغیر است. با این حال معموال دامنه آن چیزی بین 

 .استان تعریف شده هایی است که پروژه شما مطابق تعداد ماه 

 
 ؟ ام، کجا باید اقدام کنم طبق جدول ارائه شده، امتیاز الزم برای اخذ نخبگی وظیفه را آورده 

چه دانشجوی خارج از کشور  کنید و چنانمراجعه  ا سامانه سین  بستگی دارد که آیا دانشجوی داخل یا خارج از کشور هستید. اگر دانشجوی داخل هستید با به

  .نام نماییدثبت ر سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشو  هستید باید در

 
 ؟ افتد نام و آپلود مدارک چه اتفاقی می پس از ثبت 

چه  شود. چنان همه مدارک خواسته شده در سامانه، روند بررسی اطالعات شما توسط بنیاد ملی نخبگان در سامانه مذکور آغاز میپس از اتمام آپلود و تکمیل  

کند تا صحت  رک می بر اساس اطالعات وارد شده، شما امتیاز الزم برای نخبگی وظیفه را کسب نمایید، بنیاد شما را ملزم به ارسال اصل یا کپی برابر اصل مدا 

توانید درخواست خود برای انجام  شود و شما میمدارک آپلود شده شما را تایید کند. پس از آن، گزینه مربوط نخبه وظیفگی برای شما در پروفایلتان فعال می 

لیست مدارک مورد  پروژه جایگزین خدمت را از همان طریق ارسال نمایید. در صورت نبودن مشکل خاصی و تایید درخواستتان، تاریخ مشخصی به همراه 

 .شودمی  ابالغ  آموزشی،  دوره و  خدمت جایگزین  پروژه امور پیگیری و  پرونده تشکیل و  مسلح نیروهای نخبگان بنیاد به مراجعه برای شما به  نیاز،
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