
 بسمه تعالی

 سالم دوستان

درست کردن پل ارتباطی بین ما و شما و به خاطر حجم زیاد پیام هایی که در بعد از شروع به کار کانال و 

تان را بدانید، تصمیم گرفتیم اطالعاتی که در اختیار داشتیم های مرتبط با رشتهآن خواسته بودید سازمان

بتوانیم به سادگی از مزایای طرح کسر خدمت و جایگزین خدمت را با شما به اشتراک بگذاریم تا همگی 

 استفاده کنیم و حقیقتاً گامی رو به جلو در راستای اعتالی هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.

 عرض کنم: راچند نکته این شروع  قبل ازکه  ابتدا اجازه بدهید

ست که مره انتقال دانش و تجربه عزیزانین ثاصل زحمات تعدادی از دوستان و همچنیلیست پیش رو ح

 های طرف قرارداد با بنیاد نخبگان پروژه کسر خدمت و جایگزین خدمت اخذ کرده اند، پس :از سازمان

اشند و تعداد این شعبات های زیرمجموعه کار کرده بممکن است این عزیزان با سازمان به دلیل اینکه. 1

های اصلی طرف قرارداد با بنیاد پس ما فقط اسامی سازمان ،د هستندزیاهای زیرمجموعه خیلی و سازمان

 را. های فرعی و زیرمجموعهنه اسم آن سازمان ؛ادامه آوردیم در را

ها این سازمان دیگرو امکانش هست که  گذشته هستندماه  7-6حدود  متعلق به. بعضی از این اطالعات 2

پروژه  برایشای که قبالً یک زمان خاص برای یک رشته دریا حداقل  نکنندی سابق فعالیت در آن حوزه

 ندهند.ای ارائه دیگر پروژهتعریف کرده اند، االن 

ی رشتهشما اسم  اگرو  آمدهلیست  کارآمد بوده درنیروهای مسلح  برایهایی که بیشتر اسامی رشته. 3

. بیندازید ینگاهی خودتان رشتههای نزدیک به رشته بهتر است نکردیدداخل لیست پیدا  را تحصیلیتان

 (مراجعه کنید.ی مهندسی کشتی ی دریا به اطالعات مربوط به رشته) به طور مثال برای رشته مهندس

های معماری، مدیریت بعد به رشته به از اینکه بنیاد  این است عرض کنمی بسیار مهمی که باید نکته. 4

همچنین امکان اخذ ترجمه  ارائه نمی دهد،ها پروژه زیرمجموعهکشاورزی و تمام )فقط گرایش بازرگانی(، 

 .ممنوع استها اطالع ثانوی برای تمامی رشته هم تا



به بزرگواری  راما  شما باید که یک سری ایراداتی داشته باشد به طور قطع ممکن است. این لیست هم 5

و حتماً با به دست آوردن  نبودهیی که این لیست به هیچ وجه لیست نها خودتان ببخشید و مطمئن باشید

 .نماییممیبه روز رسانی  رااطالعات جدید این لیست 

. در صورتی که لیست را به طور کامل مطالعه نمایید متوجه خواهید شد که سازمان جهاد خودکفایی آجا 6

به دلیل  دهند که این امرها را تحت پوشش خود قرار میو دانشگاه جامع امام حسین )ع( اکثر رشته

های تحقیقاتی است، ولی این دو سازمان ی طرحها در زمینهها و فعالیت گسترده آنجامعیت این سازمان

عموماً در اولویت افراد فرآیند طوالنی نامه نگاری داخلی به دلیل داشتن زیرمجموعه و شعبات زیاد و 

 متقاضی اخذ پروژه قرار نمی گیرند.

های کسر خدمت متعلق به ی هزارمین بار هم باید عرض کنم که پروژه. به قول یکی از دوستان برا7

دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده و متاسفانه فارغ التحصیالن مقطع 

 کارشناسی مجاز به استفاده از این نوع کسری نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهندسی صنایع

خودکفایی آجا، موسسه آموزشی  ، سپند، ناجا، جهاد1هوافضامرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع 

تحقیقاتی صنایع دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، سازمان جغرافیایی، ساصد، 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(صاایران ،انرژی اتمی

 رشته های مدیریت

ایی ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفمرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، 

وسسه مآجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

 حقوق

، گاه دفاع مقدس، ناجاسازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهش مرکز تحقیقات راهبردی،

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(جهاد خودکفایی آجا

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(اتکا، ناجا، جهاد خود کفایی آجاسازمان تربیت بدنی سپاه، 

 مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر(کامپیوتر )

پاه، اتکا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری سمرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، 

نایع سازمان جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی ص

، ایراندفاعی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم، صا

 )ع(دانشگاه جامع امام حسین 

                                                           
)ودجا( بوده و با سازمان هوافضای سپاه )نهسا( متفاوت وزارت دفاع  دوستان دقت داشته باشید که سازمان صنایع هوافضا جزء  1

 است.



 مهندسی مکانیک

انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، معتمد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، پژوهشگاه 

الکترونیک نصر، هوافضای سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، دانشگاه مالک 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(اشتر، ساصد، تسنیم

 هوافضا

نایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع ص

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، صاایراندریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد

 مهندسی مواد

فضای توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، صنایع هوافضا، هوا

سپاه، تسنیم، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، صنایع دریایی، قرارگاه 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(انرژی اتمیبعثت، 

 مهندسی برق

پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه 

نایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، سایبری سپاه، ساصد، دانشگاه مالک آموزشی تحقیقاتی ص

قرارگاه  انرژی اتمی، اشتر، توسعه منابع انرژی، مجتمع شهید بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه،

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، صاایرانبعثت

 پلیمر

دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع هوافضا، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صنایع 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(جهاد خودکفایی آجا ،سپند

 



 مهندسی شیمی

شتر، اتوسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه مالک 

مع امام ، دانشگاه جا، انرژی اتمیه اهللساصد، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقی

 حسین )ع(

 شیمی

منابع  صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه

گاه جامع ، دانش، انرژی اتمیانرژی، تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 امام حسین )ع(

 2ژئوشیمی

  سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا 

 نساجی

 صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد

 فیزیک

سازمان  صاایران، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی،

، ، تسنیمشکی بقیه اهللجغرافیایی، ندسا، هوافضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پز

 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 ژئوفیزیک

 سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا

                                                           
 ایمرا جدا قرار داده مرتبط هایسازمانبه دلیل متفاوت بودن حوزه فعالیت این رشته با شیمی   2



 مهندسی عمران

، دانشگاه جامع امام حسین سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، معتمد

 )ع(

 بیوتکنولوژی

 اهلل، جهاد خودکفایی آجاسپند، ندسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه 

 مهندسی معدن

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(جهاد خودکفایی آجا سپند، ساصد،انرژی اتمی، 

 ریاضی

، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، ندسا، هوافضای سپاه، سپند، جهاد خودکفایی آجاصاایران، 

 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 بیوانفورماتیک

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(بقیه اهلل، سپند، جهاد خودکفایی آجادانشگاه علوم پزشکی 

 زمین شناسی

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 مکاترونیک

، دانشگاه جامع امام سپند، ناجا، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خودکفایی آجاصاایران، 

 )ع(حسین 

 



 مهندسی پزشکی

، دانشگاه جامع امام جهاد خودکفایی آجا ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، ناجا، نزسا، سپند

 حسین )ع(

 مهندسی فناوری اطالعات

پژوهشگاه الکترونیک نصر، هوافضای  صاایران، سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا،

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(م، ناجا، جهاد خودکفایی آجاسپاه، مجتمع شهید بهشتی، تسنی

 ایمهندسی هسته

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(انرژی اتمی، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 دامپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 علوم سیاسی

مقدس، سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد خودکفایی مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، پژوهشگاه دفاع 

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(آجا

 های تربیتی )علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط(رشته

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 جامعه شناسی

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(اد خودکفایی آجاناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جه

 



 روان شناسی

، دانشگاه جاناجا، سپند، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جهاد خود کفایی آمرکز تحقیقات راهبردی، 

 جامع امام حسین )ع(

 حسابداری

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(ساصد، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 3مهندسی شهرسازی

 ، ناجا، جهاد خودکفایی آجاراهبردی تحقیقاتمرکز 

 اقتصاد

 (، دانشگاه جامع امام حسین )عناجا، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجاانرژی اتمی، 

 نانوتکنولوژی

 سپند صاایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،

 تاریخ

 حسین )ع(، دانشگاه جامع امام پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 فلسفه

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 

 

                                                           
 و ... GISشامل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری،  3



 جغرافیا

مع امام ، دانشگاه جاسازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 حسین )ع(

  4های هنررشته

، تکاارزشهای دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، اپژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر 

 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 مهندسی کشتی/کشتی سازی

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(صنایع دریایی، ندسا، جهاد خودکفایی آجا

 علوم اجتماعی

 ، دانشگاه جامع امام حسین )ع(سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا

 

 

 

 

 

 :ماآدرس کانال تلگرام 

https://telegram.me/nokhbeganemosallah 

                                                           
 شامل سینما، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و ....  4
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