
 

 

 

 تعاریف و اهداف

نخبه وظیفه بنا به تعریف فردی با مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک دکترا است که پروژه معادل خدمت نظام وظیفه خود را به مدت معادل          

  اند.رس ها و مراکز پژوهشی دانشگاه به انجام می های پژوهشی دانشکده ماه با همکاری در برنامه 14

های پژوهشی دانشگاه و همچنین  ها و فعالیت و بکارگیری دانش و تخصص آنها در پیشبرد طرحهدف از این برنامه جذب پژوهشگران نخبه وظیفه 

های پژوهشی به نخبگان وظیفه در راستای رفع نیازهای ملی و پیشبرد اهداف علمی و فناوری کشور است. همکاری نخبه  فرصت انجام فعالیت

ن دانشگاه الالتحصی از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد. نخبه وظیفه می تواند از فارغ بایست با موافقت و ارتباط با یك استاد میزبان وظیفه می

 د.و یا هر دانشگاه دیگر باش زنجان

  

 شرایط اولیه همكاری

ارای بایست فارغ التحصیل کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل دکترا بوده و د طرح انجام پروژه جایگزین خدمت می( نخبه وظیفه)متقاضی        

های پژوهشی دریافت کرده و  بایست موافقت یك عضو هیات علمی دانشگاه را برای همکاری در برنامه شرایط بنیاد ملی نخبگان باشد. این فرد می

پروژه بایست در راستای اهداف طرح یل نیاز به این پژوهش که میالسپس با همکاری و هماهنگی با استاد میزبان عنوان پیشنهاد پژوهشی و د

استاد  ارسال نماید. اهجایگزین خدمت نخبگان وظیفه باشد را تهیه و همراه با فرم درخواست انجام این طرح به معاونت پژوهش و فناوری دانشگ

در این مرحله صرفا عنوان پیشنهاد  فنی طرح جایگزین خدمت سربازی باید هیات علمی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی باشد.-راهنمای علمی

ن/ قرارداد ارتباط با صنعت/ گرنت تحقیقاتی ... و محل و منبع پرداخت الشرکت دانش بنیان/ پروژه کشی/ شی و ارتباط آن با یك مرکز پژوهوهپژ

ا حقوق و بیمه نخبه وظیفه ذکر شود. این درخواست در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت، برای امض

نامه میان دانشگاه  م نیاز نخبه وظیفه اقدام میگردد. با توجه به تفاهمالنامه اعنامه همکاری میان نخبه وظیفه، استاد میزبان و دانشگاه و صدور  اهمتف

یابد. قابل ختصاص میا زنجانم نیاز، نخبه وظیفه به دانشگاه الو دانشگاه عالی دفاع ملی، در صورت موافقت دانشگاه عالی دفاع ملی با نامه اع زنجان

 توجه است که استاد میزبان به صورت همزمان حداکثر میتواند میزبان یك نخبه وظیفه باشد و همچنین طرح انجام پروژه جایگزین خدمت نخبگان

 گیرد.نمیوهشگران دوره پسا دکترا تعلق وظیفه به پژ

 

 روند همكاری

 .نخبگان وظیفه مراجعه شودبه فایل روند انجام طرح جایگزین خدمت        

 

 موارد حقوقی 

باشد، که می تواند از محل قرارداد ارتباط با  تامین اعتبار حقوق ماهیانه و بیمه اشتغال نخبه وظیفه بر عهده استاد راهنمای میزبان می ▪

ها را از محل تامین شده فوق کسر  هزینهتامین شود. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حق دارد این ...  صنعت، برنامه گرنت استاد و

 .نماید

 

 

 معاونت ژپوهش و فناوری 

 آیین نامه طرح جایگزین خدمت نخبگان وظیفه
 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:



 

ساعت در هفته و برای  40ن کارشناسی ارشد الالتحصی برای فارغ)نماید که به صورت تمام وقت در ساعات اداری  نخبه وظیفه تعهد می ▪

نامه  ژوهشی موضوع این تفاهمدر محل توافق شده با استاد راهنما مشغول به انجام کار پ (ساعت در هفته 35ن دکتری الالتحصی فارغ

 باشد.

 باشد و طبق توافق حقوق ماهیانه و بیمه اشتغال نخبه وظیفه بر اساس حداقل قوانین حقوق و بیمه سازمان کارکنان نیروهای مسلح می ▪

حتما به نخبه وظیفه پرداخت شود. در غیر این صورت پروژه نخبه وظیفه تایید  می بایست زنجان لی دفاع ملی و دانشگاهنامه دانشگاه عا

 .نمیگردد

کلیه حقوق مادی و معنوی نتایج حاصل از این فعالیت متعلق به دانشگاه زنجان بوده و استفاده از اطالعات و نتایج حاصل بدون اجازه  ▪

 دانشگاه مجاز نمی باشد.

نخبه وظیفه فقط در موارد اضطراری و در صورت ارائه وثیقه مالی معادل با وثیقه  (روز 10به مدت حداکثر )اجازه خروج از کشور موقت  ▪

توسط نخبه وظیفه به دانشگاه و همچنین تضمین  (تعیین شده توسط ستاد خدمت وظیفه نیروهای مسلح)خروج از کشور دانشجویان 

 .د شداستاد میزبان مقدور است و بیش از این مدت اجازه داده نخواه

بایست  است و در صورتی که به هر دلیل خدمت خود را نیمه تمام بگذارد می زنجانوره همکاری با دانشگاه نخبه وظیفه موظف به اتمام د ▪

های در  های صرف شده را به مرکز بکارگیرنده پرداخت نماید و امکان استفاده مجدد از فرصت انجام پروژه برای تسویه حساب، هزینه

دهد. در موارد خاص که به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مشکل ایجاد شده برای ادامه ظیفه را از دست میقالب نخبه و

م کرده و الهمکاری از طرف نخبه وظیفه نباشد حقوق نخبه وظیفه محفوظ مانده و دانشگاه موافقت خود را با درخواست قطع همکاری اع

 .نمایدبه دانشگاه عالی دفاع ملی منعکس می

 

 امكانات

  د.زم در حد متعارف جهت استقرار و انجام وظایف نخبه وظیفه در دانشگاه می باشالاستاد میزبان موظف به تامین فضای کاری و امکانات  ▪

دانشگاه دانشگاه مکلف است پس از اتمام دوره و تسویه حساب نخبه وظیفه، گواهی مبنی بر انجام طرح انجام پروژه جایگزین خدمت در  ▪

 .به وی ارائه نماید

عاتی را الهای اط مندی نخبه وظیفه از امکانات متعارف نظیر دسترسی به کتابخانه مرکزی دانشگاه، بانك دانشگاه مکلف است امکان بهره ▪

 .فراهم نماید

با خوابگاه و اقامت نخبه وظیفه تامین مسکن نخبه وظیفه در صورت نیاز با استاد میزبان یا مرکز بکارگیرنده است و دانشگاه در ارتباط  ▪

 .تعهدی ندارد


