
 بسمه تعالی

 

 های بکارگیری در بنیاد نخبگانمهروال جدید تأیید نا

های شروع به کار ارسالی از سازمان ارائه کننده پروژه به بنیاد، کنون روند به این صورت بود که نامهتا

ابتدا های شروع به کار مهولی با تغییرات انجام شده اکنون نا ؛پس از بررسی در بنیاد رد یا تأیید میشدند

ها را مورد بررسی ست که بنیاد پروژهیید آن ارگان اگان دیگری رفته و تنها در صورت تأبرای تأیید به ار

 قرار می دهد و تأیید یا رد میکند.

های تحقیقاتی توسط متقاضیان کسر خدمت قبل از تأیید نامه بکارگیری در پرواضح است که انجام پروژه

های تأیید بکارگیری از بنیاد پیگیری ممکن است در صورتیکه فرد در رابطه بابنیاد اقدامی اشتباه بوده و 

 یالزم را انجام نداده و پروژه را به اتمام رسانده باشد، متضرر گردد. لذا بدون اطمینان از تأیید نامه

 به هیچ وجه کار پروژه را شروع نکنید! ،بکارگیریتان در بنیاد

 لی محل خدمتی خود پروژه اخذ کنندتوانند از یگان اصمتقاضیان بخش کسر خدمت تنها می

در صورتی که فرد متقاضی در حال حاضر سرباز باشد، تنها میتواند از سازمان بکارگیرنده خود طرح  -1

تش تنها از های زیرمجموعه سپاه و سرباز ارر مثال سرباز سپاه تنها از ارگانتحقیقاتی اخذ نماید، بطو

 ارتش میتوانند پروژه بگیرند.های زیرمجموعه ارگان

ی های زیرمجموعهمورد قبل تنها میتواند از سازمانمانند  ،خدمت قبلی داشته باشد ،در صورتی که فرد -2

 .یگان اصلی خود پروژه اخذ نماید

باشد از تمامی سازمان  داشته ینه سرباز باشد و نه سابقه خدمت ،در صورتی که فرد متقاضی اخذ پروژه -3

در آینده تنها در ارگان اصلی نظامی ای که در ولی  ،بگیرد طرح تحقیقاتیائه دهنده پروژه میتواند های ار

خدمت اعزام خواهد شد. بطور مثال اگر فردی در سازمان توسعه منابع  انجامآن پروژه اخذ کرده برای 

  خواهد شد. اعزامودجا )وزارت دفاع(  به ،انرژی پروژه بگیرد

 و لیست تمامی سازمان ها قبالً در کانال بارگذاری شده است.* ارگان های اصلی 



 های مجاز برای اخذ پروژه کسر خدمترشته

 ها بجز:تمامی رشته

 مهندسی نفت ها، معماری، مدیریت بازرگانی وهای کشاورزی و تمامی زیرمجموعهرشته

 ممنوع می باشد.به عنوان پروژه همچنین اخذ ترجمه 

 

 .ها که به روز رسانی شده است را مشاهده خواهید نمودرتبط با رشتههای ملیست سازمان همچنین در ادامه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهندسی صنایع

مرکز تحقیقات صدر، مهندسی  موزه دفاع مقدس، ، سپند،1مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا

دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع  ناجا، جهاد سپاه،

 توسعه منابع انرژی، سازمان جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 های مدیریترشته

دسی مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مهنمرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، 

 جهاد خودکفایی آجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، پژوهشگاه دفاع مقدس،سپاه، 

م حسین دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه جامع اما

 )ع(

 حقوق

ع فادسازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه  مرکز تحقیقات صدر، مرکز تحقیقات راهبردی،

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

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

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

 مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر(کامپیوتر )

ع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری سپاه، سازمان مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنای

جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، 

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

 است.



انرژی اتمی،  مرکز تحقیقات صدر، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر،

 ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین )ع(مرکز طراحی امام حسن )ع(، 

 مهندسی مکانیک

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

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

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

 هوافضا

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

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

 مهندسی مواد

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

ساصد، دانشگاه مرکز طراحی امام حسن)ع(، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، مهندسی سپاه، سپاه، تسنیم، 

 مالک اشتر، صنایع دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 مهندسی برق

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

مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، 

جتمع شهید سایبری سپاه، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، محسن )ع(، مهندسی سپاه، 

انرژی اتمی، قرارگاه بعثت، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین  بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه،

 )ع(

 



 پلیمر

وافضا، هندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع 

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

 مهندسی شیمی

شگاه مالک جهاد خودکفایی آجا، دانمهندسی سپاه، توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، 

جامع امام  اشتر، ساصد، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، انرژی اتمی، دانشگاه

 ین )ع(حس

 شیمی

ابع انرژی، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه من

انشگاه دانرژی اتمی، مهندسی سپاه، تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، 

 جامع امام حسین )ع(

 2ژئوشیمی

 سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا  

 نساجی

 صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد
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 فیزیک

جهاد خودکفایی آجا، موسسه انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن)ع(، مرکز تحقیقات صدر، سپند، ناجا، 

ی سپاه، دانشگاه مالک اشتر، صاایران، سازمان جغرافیایی، ندسا، هوافضا آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی،

 ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 ژئوفیزیک

 سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 مهندسی عمران

جهاد موزه دفاع مقدس، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، 

 ی آجا، معتمد، دانشگاه جامع امام حسین )ع(خودکفای

 بیوتکنولوژی

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

 مهندسی معدن

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

 ریاضی

ندسا، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن)ع(، صاایران، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، 

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

 آمار

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین)ع(

 



 بیوانفورماتیک

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

 زمین شناسی

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

 مکاترونیک

مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خودکفایی آجا،  مرکز تحقیقات صدر، صاایران، سپند، ناجا،

 دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 مهندسی پزشکی

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

 )ع(

 مهندسی فناوری اطالعات

مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن )ع(،  سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا،

هوافضای سپاه، مجتمع شهید بهشتی، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، ، صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر

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

 فوتونیک

 سپند، جهاد خودکفایی آجا، مرکز تحقیقات صدر، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

 ایمهندسی هسته

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

 



 دامپزشکی

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

 علوم سیاسی

اجا، جهاد سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس، سازمان جغرافیایی، نبنیاد حفظ آثار، مرکز تحقیقات راهبردی، 

 خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 )علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط( های تربیتیرشته

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

 جامعه شناسی

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

 روان شناسی

هاد خود دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جکز تحقیقات صدر، مرمرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، 

 کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 حسابداری

 )ع( جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین بانک انصار، مرکز تحقیقات صدر،ساصد، ناجا، 

 3مهندسی شهرسازی

 ، ناجا، جهاد خودکفایی آجاراهبردی مرکز تحقیقات
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 اقتصاد

 م حسین )ع(سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امابانک انصار، انرژی اتمی، ناجا، 

 نانوتکنولوژی

 صاایران، سپند دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،

 تاریخ

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

 فلسفه

 )ع( سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسینبنیاد حفظ آثار، مقدس، پژوهشگاه دفاع 

 جغرافیا

مام اسازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع 

 حسین )ع(

  4های هنررشته

ه جامع خودکفایی آجا، اتکا، دانشگا، جهاد هشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، موزه دفاع مقدسپژو

 امام حسین )ع(

 مهندسی کشتی/کشتی سازی

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

 ین )ع(جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسبنیاد حفظ آثار، سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، 

 5های مرتبطسایر رشتهعلوم قرآنی و 

 جهاد خودکفایی آجاسپند، ، پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، مرکز تحقیقات صدر، ناجا

 

 

 

 

 

 :ماآدرس کانال تلگرام 

https://telegram.me/nokhbeganemosallah 
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