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 در دانشگاه علم و صنعت ایران )سرباز پژوهشیار( مشموالن وظیفهدستورالعمل بکارگیري 

 

 :هدف -١

از خدمات جهت بهره مندي  در دانشگاه با مدرك کارشناسی ارشد و یا دکتري بکارگیري نیروهاي متخصص
در قالب سرباز پژوهشیار با رعایت (  پژوهشآموزشی و  يها آزمایشگاه کارگاهها،آنان در بخش 

 )هاي غیر نظامی دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مامور به دستگاه
 
 :کلیات -٢

مشکل که  علم و صنعت ایراندانشگاه تحصیالن ل، فارغ امشموالن وظیفهجهت استفاده از سهمیه  -الف
می توانند ابتدا به واحد مربوطه مراجعه نموده و پس از حصول اطمینان از  داشته باشندن مسکن در تهرا ن

 )1پیوست شماره(.دریافت نمایند را جهت تکمیل از دانشکدهبرگ درخواست وجود ظرفیت خالی، 
متقاضی استفاده از سهمیه امریه چنانچه در واحدي به جز واحد فارغ التحصیلی خود مشموالن وظیفه   -ب
 .دریافت و تکمیل نمایندمتقاضی استفاده از خدمات  دانشکدهفوق را از درخواست  برگد، باید باشن
سقف مجاز پذیرش دانشگاه  و نوع نیاز مورد نیاز واحد، د، با توجه به تعداسهمیه مربوط به هر دانشکده -ج

 .میگردد اعالمبررسی و 
 
 :ان باید حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشندیمتقاض -٣

فرزند یا برادر شهدا، جاوید االثرها، جانبازان ، آزادگان و فرزندان رزمندگان با حداقل (خانواده  ایثارگران  -الف 
 )ماه سابقه جبهه 6

 )ره(افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی -ب       
 افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی -ج  
 مشموالن متأهل -د      

 



٢ 
 

 رزم مشموالن معاف از -ه 
 ماه در پایگاه مقاومت بسیج 6عضویت حداقل  –و 
 استعداد برتر، حافظان قران و قاریان برتر ،نخبگان –ز 

 بورسیه دانشگاه –ح 
 رتبه هاي اول تا سوم هر رشته -ط

 ایتام –ي 
 
 :سایر شرایط -۴
و به واحد فرد متقاضی باید حداقل چهار ماه قبل از اعزام مدارك خود را بهمراه برگ درخواست تکمیل  -١

دانشکده نیز مدارك مشمولین وظیفه را دو ماه قبل از اعزام به انضمام صورتجلسه . متقاضی ارائه دهد
 .دانشکده مبنی بر نیاز به میزان سه برابر ظرفیت اعالم شده جهت بررسی به امور اداري ارسال مینماید

 .قابل قبول می باشد 10/11/95تا ، دریافت مدارك  1/12/95با توجه به ضیق وقت، براي اعزام  :تذکر

 مدارك الزم -٢

 .)پیوست شماره یک(برگ تکمیل شده درخواست متقاضی مشمول وظیفه 2-1

 .تصویر از تمام صفحات شناسنامه 2-2

 تصویر کارت ملی 2-3

 تصویر برگه اعزام 2-4

 تاییدیه فراغت از تحصیل از تحصیالت تکمیلی دانشگاه در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتري 2-5

پشت نویسی شده شامل نام و نام خانوادگی ، دانشکده متقاضی خدمت و تاریخ  4*3قطعه عکس دو  2-6
 اعزام

نداشتن نسبت سببی و نسبی  ، عدم ارائه کسر خدمت، ز به مسکنتکمیل برگه تعهد مبنی بر عدم نیا 2-7
 )پیوست شماره دو( با کارکنان و اعضاي هیات علمی دانشگاه

، معاون االختیار وي  اي مرکب از رییس دانشگاه و یا نماینده تام مدارك مشمولین وظیفه در کمیته -٣
مدیر دفتر  و دبیر هسته گزینش کارکنان، مدیر کل امور اداري ، رییس واحد متقاضی پژوهشی دانشگاه،

، از طریق دانشگاه به نظام وظیفه ارسال و پذیرش متقاضیان برنامه و بودجه و طرح بررسی و پس از تایید
 ..بل از اعزام به دانشگاه اعالم میگرددیک هفته ق

 ، خالقیت، )با مصداق(فعالیتهاي گروهی ،معدل اساس رشته تحصیلی برمدارك مشمولین ممتاز در هر  -۴
 .بررسی خواهد شد 16دارا بودن حداقل معدل  ژوهشی و عملکرد فعالیتهاي پ

 .میباشدمتقاضی امکانپذیر  تأییدیه ممتاز بودن متقاضی با صورتجلسه دانشکده 1-4
، مشمول این دستورالعل نبوده و نمیتوانند به عنوان مشمول وظیفه در دانشگاه خدمت مشمولین غایب -۵

 .نمایند
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مشمولین وظیفه ملزم میباشند تا بطور کامل خدمت خود را در دانشگاه انجام دهند و کسر خدمت به هیچ  -۶
 .عنوان قابل پذیرش نخواهد بود

مشمول وظیفه ملزم میباشد که کلیه هزینه هاي پرداختی دانشگاه را به  در صورت لغو امریه به هر دلیل، -٧
 .هزینه هاي بیمه و خسارات ناشی از عدم اجراي تعهد به دانشگاه پرداخت نماید انضمام

 
 با منظور شدن دوره آموزشی مشموالن وظیفه خدمت مدت زمان  -۵

 مطابق با ضوابط ستاد کل نیروهاي مسلح           
 
 :مشموالن وظیفه ترخیص  -۶

پیوست ( می بایست فرم تسویه حساب وظیفه ، مشموالنامور اداريبا اعالم اتمام دوره خدمت توسط 
امور اداري به مدیریت  آن را، فرم تسویه حساب پس از تکمیل و دریافت نمایند واحد مربوطهرا از  )3شماره

به ستاد  دانشگاهاز طرف  امریه مذکور نامه اي مبنی بر اعالم تاریخ ترخیص سپس تحویل ودانشگاه 
 .مشترك ارسال می گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


