
 باسمه تعالی

 قوانین و مقررات اخذ پروژه کسری خدمت

 در یاا  و التحصای   فاار   یاا  و هستید سرباز که نیست مهم و باشید باال به و ارشد دانشجوی کافیست تنها پروژه اخذ برای 

 .باشید غیبت دوران در نباید اما تحصیلی مرخصی زمان

  نمایند استفاده طرح این از توانند نمی لیسانس التحصیالن فار. 

 دارید سکونت شهرستان کدام در شما نیست مهم. 

 از را پاروژه  تواناد  مای  کناد  مای  خادمت  انتظامی نیروی در که کسی مثال .کنید می خدمت سازمان کدام در نیست مهم 

 .بگیرد ارتش

 6)این عادد بعااا    .باشد مانده باقی آنها سربازی خدمت مدت از ماه 1 باید حداق  پروژه اخذ برای هستند سرباز کسانیکه 

 ماه است!( 8ماه و 

 نمایید اخذ پروژه دو توانید می تنها شما. 

 ماه عنوان شده است.( 11)سقف کسری بعاا  .بگیرید خدمت کسر ماه 11 تا ماه دو از توانید می پروژه هر ازای به شما 

 یکساا   از تواند نمی )غیرتحقیقاتی( ...  و تاه  و جانبازی و جبهه و بسیج خدمت کسر میزان لحظه این تا قوانین مطابق 

 .شد خواهد اضافه مقدار این به باشد که میزان هر به تحقیقاتی کسری اما باشد بیشتر

 آن و اسات  آمده دسات به تجربه اساس بر که دارد وجود نانوشته قانون یک ها پروژه انواع برای کسری میزان خصوص در 

 اینکه:

o بگیرند ماه کسری 6 از بیش توانند نمی پروژه هر از است نظری صرفا آنها تحقیقات که هایی رشته. 

o کاه  کاامییوتر  و معمااری  و برق مهندسی یا و هستند سازی شبیه دارای که مکانیک مهندسی مانند هایی رشته 

 .بگیرند خدمت کسر نیز ماه 9 تا پروژه هر از توانند می هستند...  و سازی پیاده و طراحی دارای

o بگیرند کسری است ممکن نیز ماه 11 تا شود ساخت فاز وارد پروژه که رشته هر در. 

 بنیااد  در و دارند مربوطه سازمان همان در ای دقیقه چند دفاع یک تنها میگیرند کسری ماه شش از کمتر که هایی پروژه 

 ندارند دفاعیه دیگر نخبگان

 ی جلساه  معماوال  و هساتند  نخبگاان  بنیااد  و ساازمان  در دفااع  دو دارای میگیرند کسری ماه 9 از بیشتر که هایی پروژه 

 عواما   از خیلای  به بگذارند دفاع جلسه شما برای تا میکشد طو  چقدر ارائه زمان از اینکه.بود خواهد مفص  بنیاد دفاعیه



 هار  باه  اماا ... و داریاد  سکونت شهرستان کدام در اینکه یا و است مانده باقی شما خدمت از میزان چه اینکه. دارد بستگی

 .انجامد می طو  به ماه چند ها پروژه این تصویب روند حا 

 نداشاته  اسات  ممکان  و باشاند  داشاته  دفاع نخبگان بنیاد در است ممکن میگیرند کسری ماه 9 تا 6 بین که هایی پروژه 

 .دارد تحقیق موضوع و مربوطه سازمان به بستگی بیشتر این و باشند

 اماا  نادارد  مشخصای  ماال   اصاال  شاد  خواهد تایید نخبگان بنیاد توسط شما سازمان کسری پیشنهاد از میزان چه اینکه 

 بااالتری  علمای  سطح از که ع حسین امام دانشگاه مانند سازمانهایی بین این در. شد خواهد تایید آن درصد هفتاد معموال

 .کمتر سازمانها بعای و میشود تصویب بیشتری میزان برخوردارند

 یاک  از ماثال . دارد وجاود  گاردد  کسر آن از بیشتری مدت آنکه احتما  باشد بیشتر شما درخواستی کسری میزان قدر هر 

 گرفتاه  کسری ماه 11 که ای پروژه اما کنند کم یکماه تنها است ممکن است شده درخواست ماه 5 آن برای که ای پروژه

 .گردد کسر آن ماه 3 است ممکن است

 گیارد  قارار  اساتفاده  مورد بیشتر نظامی بخشهای در دیگری عبارت به و باشد داشته بیشتری نظامی بار که قدر هر پروژه 

 .نمود خواهد دریافت نیز بیشتری کسری طبعا

 دادیاد  انجاام  را او  پاروژه  هنگامیکه بنابراین .شود می بررسی یکبار تنها مسلح نیروهای نخبگان بنیاد در شما ی پرونده 

 .دهید ارجاع نخبگان بنیاد به هم با را دو هر و شود تمام نیز دوم پروژه تا دارید نگه آنرا باید

 نمایید دریافت جداگانه سازمان یک از را پروژه هر آنکه یا و بگیرید سازمان یک از را خود پروژه دو هر توانید می شما. 

 نشاوید  شاوکه  کار اتمام از بعد تا برسید توافق به مربوطه سازمان با پروژه کسری میزان مورد در ابتدا همان در است بهتر. 

 تاال   و کار از است ممکن خودشان کار پیشبرد برای سازمانها بعای بین این در اما نباشد درست حرف این گفتن شاید)

 اصاال  دادیاد  تحویا   را پروژه هنگامیکه اما بهند کسری میزان مورد در مساعدی قو  که معنا بدین کنند سواستفاده شما

 (.نیاورند یاد به را قولشان

 را کاار  ایان  خاود  اصالی  ماموریت کنار در و نیست شما به خدمت کسر پروژه دادن سازمانها این ماموریت و رسالت چون 

 باشاید  خودتان کار پیگیر مستمر باید خودتان و باشید نداشته را آنها طرف از مداوم پیگیری انتظار بنابراین میدهند انجام

 .کنند می رفتار صادقانه و منظم و مرتب بسیار که هستند نیز سازمانهایی بین این در البته

 باه  مااه  دو یا یک است ممکن اعتراض از بعد و دارید اعتراض امکان نبودید راضی هایتن در خود کسری میزان از چنانچه 

 .کشد می طو  ماه چند نیز اعتراض روند منتها شود اضافه آن



 کاه  آنسات  مهام  و اصالی  موضوع منتها بگیرند خدمت کسر ی پروژه توانند می دانشگاهی های رشته تمام عزیز دوستان 

 ی حاوزه  در بایاد  حتماا  موضاوعات  ایان  و باشاد  قبو  قاب  و جذاب برایشان که دهید ارائه موضوعی سازمان آن به شما

)البتاه بار روی بارد بنیااد لیساتی از       ... و ادبیات و هنر و دندانیزشکی و دامیزشکی مانند هایی رشته حتی...باشند نظامی

 ها پروژه داده نمی شود وجود دارد! بنده کشاورزی در خاطرم هست!(هایی که به آنرشته

  کنید آغاز را دوم پروژه و رسانده اتمام به را یکی باید حتما و دهید انجام همزمان را پروژه دو هر توانید نمیشما. 

  .مراجعاه  بنیااد  باه  تصاویب  بارای  هنگامیکاه  اما ندارند مشکلی دهید تحوی  سریعتر را کاری شما اینکه با سازمانها اکثر 

 ممکان  البتاه  گذاشات  خواهاد  تااییر  نیز کسری میزان در زیاد احتما  به باشد ششماه از کمتر دتم این چنانچه میکنید

 .نشود آن زمان به توجهی که باشد قوی آنقدر شما پروژه است

  و ناد هد مای  ارائه شما به را موضوع خودشان سازمانها بعای در. است متفاوت کسری اخذ برای مختلف سازمانهای رو 

 برخوردار باالیی اهمیت از شما تحقیقاتی رزومه سازمانها بعای در آنکه ضمن. دهید ارائه موضوع باید شما دیگر بعای در

 .کنند رد را ضعیف رزومه یک است ممکن و است

 نظاامی  آنهاا  اطالعاات  و موضاوعات  که هستند دانشجویی های نامه پایان از تر سخت نظر این از خدمت کسر های پروژه 

 .دهید انجام را پروژه و کنید فرامو  را پیست کیی احتماال باید بنابراین ندارید اختیار در چندانی منابع معموال و است

 ولای ( موناده  خدمتوشان  از مااه  6 ماثال ) دارن احتیاا   خدمت کسری کمتر یا ماه 6 به فقط که هستن دوستان از بعای 

 1 رو  از اینکاه  برای که اینه کنن می دوستان این معموال که اشتباهی. ماهه 6 از بیش ارزشش که دادن انجام ای پروژه

 مااه 6 گان  مای  دادی انجاام  واسشاون  رو پروژه که سازمانی به شه، ح  کارشون سریع و برن پیش خدمت کسری میزان

 ساازمان  از ممکن کسری حداکثر باید دوستان این. بزنه بیشتر واسشون حاضره سازمان که حالی در بزنه واسشون کسری

 خاوان  می کسری ماه شش فقط که بزارن شخصی درخواست یک و بنیاد برن بعد)  ندارن الزم اینقدر که این ولو( بگیرن

 نهفتاه  1 مهام  نکتاه  تاو  قاایه  این علت. بگیرن کسریشون سریع تا بشه انجام یک رو  از پروندشون کنن درخواست و

 راحات  بدیاد  مااه  6 درخواسات  بنیااد  در شما و 11 بزنه شما واسه سازمان و باشید داشته نیاز ماه 6 اگر شما چون. است

 ،!شاما  خود متاسفانه بله شما، خود و اونه از بیش کار ارز  که حالی در( 6 بزنه شما واسه سازمان اگر اما. شه می تصویب

 .کنه می تصویب ماه 5 یا 4 شما واسه بنیاد انوقت) بزنن واستون کسری ماه6 خواستین

 های ویرایش شده در پرانتز قرار داده شده است.قسمت  – (goldenchoice.irباز نشر از سایت فرصت طالیی ) منبع:


