
  در قالب قانون نحوه تامين هيات علميدر قالب قانون نحوه تامين هيات علميراهنماي جذب متقاضيان طرح خدمت سربازي راهنماي جذب متقاضيان طرح خدمت سربازي 
   پژوهشي كشور پژوهشي كشورياياها و مراكز آموزشي ها و مراكز آموزشي   در دانشگاهدر دانشگاه

 
ها و ديگر مؤسسات آموزش عالي و  مورد نياز دانشگاه) طرح سربازي(قانون نحوه تأمين هيأت علمي 

أت محترم وزيران به وزارت علوم،  هي30/9/65 مورخ 69326تحقيقاتي كشور طبق مصوبه شماره 
تحقيقات و فناوري واگذار گرديد و انجام امور مربوط به اين قانون به عهده دفتر نظارت و ارزيابي آموزش 

 .عالي در حوزه معاونت آموزشي وزارت گذاشته شد
واحد  اقدام به تشكيل 65نظارت و ارزيابي به منظور تسريع و تسهيل در انجام امور، از سال دفتر 

 حداقل داراي مدرك دالزم به توضيح است كه در طرح مذكور متقاضيان باي. سربازي نمودطرح 
وزارت ها يا مؤسسات آموزشي معتبر و مورد قبول داخلي يا خارجي  ارشد از يكي از دانشگاه كارشناسي

يكي از علوم، تحقيقات و فناوري باشند و دوران خدمت سربازي خود را به عنوان هيأت علمي در 
  .و مؤسسات آموزش عالي بگذرانندها  دانشگاه

 :متقاضي بايد مراحل و مدارك ذيل را جهت استفاده از طرح مذكور آماده و مهيا نمايد

  درخواست متقاضي-1
ها يا ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مورد  ه متقاضي بايد ابتدا درخواست خود را به يكي از دانشگا

به تكميل دانشگاه يا موسسه  و پس از اخذ نظر مساعد آن ارائه كندقات و فناوري قبول وزارت علوم، تحقي
 :مدارك ذيل اقدام نمايد

  فرم تكميل شده هيأت مركزي گزينش استاد)الف
  واحد درسي يا معادل آن8 فرم تكميل شده اطالعات گروه آموزشي يا پژوهشي با حداقل )ب
 دون مهر غيبت ارائه تصوير دفترچه آماده به خدمت ب)ج
  تصوير گواهي فارغ التحصيلي از داخل يا خارج از كشور به عنوان اداره كل وظيفه عمومي)د
  تصوير تمامي صفحات شناسنامه)ه

  بررسي و تأييد صالحيت علمي و عمومي اوليه-2
هاي علمي و عمومي متقاضي،  ها يا مراكز آموزشي و پژوهشي پس از بررسي اوليه صالحيت دانشگاه



متقاضي ايد مدارك مربوطه را براي اين دفتر ارسال نموده و حداكثر طي مدت يك سال پس از جذب ب
 .گزينش نهايي را از طريق هيأت مركزي گزينش استاد به انجام رساند

  اخذ دفترچه آماده به خدمت-3
حصيلي به الت  ماهه پس از تاريخ فارغ6 از فراغت از تحصيل در مهلت بعدمتقاضي طرح سربازي بايد 

 .اداره وظيفه عمومي مراجعه و دفترچه آماده به خدمت خود را دريافت نمايد

  متقاضي ارسال مدارك-4
براي  اين راهنما را 1مدارك اشاره شده در بند الزم است ها يا مراكز آموزشي و پژوهشي  نشگاهدا

 .دنماين دفتر نظارت و ارزيابي ارسالتهيه و هريك از متقاضيان 

  مدارك متقاضي بررسي-5
 استعالم دفتر نظارت و ارزيابي از دفتر گسترش آموزش عالي در خصوص مصوب بودن مركز و )الف

 )حسب ضرورت(داير بودن رشته تحصيلي مورد نظر 
 كننده  درخواستپژوهشيبه دانشگاه يا مراكز آموزشي و پرونده  اعالم رفع نقص ، در صورت نياز)ب

اين بند مربوط به (يابي از اداره كل بورس در مورد محل خدمت  استعالم دفتر نظارت و ارز-6
 )باشد متقاضيان بورسيه مي

، وضعيت محل انجام تعهد خدمت )متعهد خدمت(پس از بررسي اوليه مدارك متقاضي بورسيه 
 .شود مشمول از امور بورس و جايابي استعالم مي

 ها سازي پرونده  آماده-7
 متقاضيود اطالعات پرونده و تهيه ليست اسامي و مشخصات تشكيل پرونده طرح سربازي و ور

 .گيري در كميته طرح سربازي دفتر نظارت و ارزيابي جهت تصميم

 



  دفتر نظارت و ارزيابي طرح درخواست در كميته طرح سربازي-8
شود و با توجه به   در كميته طرح سربازي دفتر نظارت و ارزيابي مطرح ميمتقاضيپرونده 

 نسبت هيأت  دائر بودن رشته مرتبط،كننده، عي دانشگاه يا مركز درخواستاز قبيل نياز واقهايي  شاخص
 ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به جذب متقاضي توسط يافته اختصاص سهميه علمي به دانشجو و نيز 

 .شود گيري مي تصميم

  اعالم نتيجه-9
 ي توسط كميته طرح سربازي نتيجه موافقت يا عدم موافقت با درخواست متقاضي طرح سرباز

 همچنين .شودميدانشگاه يا مركز آموزشي و پژوهشي درخواست كننده ابالغ دفتر نظارت و ارزيابي به 
 .گرددميارسال نيز رونوشت آن براي متقاضي 

 با توجه به اينكه سهميه طرح سربازي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح در آذر ماه هر سال به :تذكر مهم
گردد، لذا در صورت اعالم موافقت دفتر نظارت و ارزيابي، اين موافقت به  رت و ارزيابي ابالغ ميدفتر نظا

در اولين تابستان پس از شروع خدمت و صورت مشروط و منوط به تأييد نهايي ستاد كل نيروهاي مسلح 
 .باشدبه هنگام اعزام براي سپري نمودن دوره آموزش نظامي مي

  اخذ تعهد محضري-10
 مورخ 25582/5534/32 موظف است مطابق دستورالعمل اجرايي بخشنامه شماره قاضيمت

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطابق 23/7/67 مورخ 11843/4336/32 و بخشنامه شماره 25/10/62
به دانشگاه يا مركز آموزشي و و ارائه آن تعهد محضري نسبت به سپردن موجود ضوابط و مقررات 
 .اقدام نمايددمت خود پژوهشي محل خ

 شرح طرح و دوره تعهد -11
افراد جذب شده پس از دريافت ابالغ طرح سربازي از دفتر نظارت و ارزيابي قادر خواهند بود تا دوره 

 .شروع نمايندكننده  درخواستتعهد خود را در دانشگاه يا مركز آموزشي و پژوهشي 

 هاي علمي و عمومي بررسي صالحيت -12
يا ساير مراكز آموزشي و پژوهشي الزم است حداكثر ظرف مدت يك سال پس از جذب ها  دانشگاه



بديهي است  .طرح سربازي، صالحيت علمي و عمومي آنان را از طريق مراجع قانوني اخذ نمايندمشمولين 
در صورت اعالم رد صالحيت علمي يا عمومي، مشمولين به ستاد كل نيروهاي مسلح جهت انجام خدمت 

 .گردند رت معرفي ميدوره ضرو

  دوره آموزش نظامي-13
مشمولين طرح سربازي موظفند دوره آموزش نظامي خود را در اولين تابستان پس از جذب به مدت 

در صورتي كه فرد داراي  . روز در مركز آموزشي مورد نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمي بگذرانند45
با همراه داشتن گواهي فوق به مكان اعالم شده جهت گواهي كفايت از خدمت آموزش باشد، الزم است 

 .ترخيص از آموزش مراجعه و اقدامات الزم را انجام دهد

 شروع دوره ضرورت -14
پس از اتمام دوره آموزش نظامي و دريافت گواهي پايان دوره آموزش نظامي از سوي سپاه پاسداران 

، مشمول طرح سربازي دوره ضرورت و موزش عالي و تحويل آن به دفتر نظارت و ارزيابي آانقالب اسالمي
 . سپري خواهد نموديا موسسه محل خدمتدر دانشگاه را تعهد خود 

 صدور كارت پايان خدمت -15
و مراكز آموزشي و پژوهشي موظفند گواهي انجام خدمت ها  پس از اتمام دوره ضرورت، دانشگاه

 تا پس از )تكميل فرم اتمام دوره ضرورت (م نمايند اعالآموزش عاليمشمولين را به دفتر نظارت و ارزيابي 
 .  گرددرسالهاي الزم مراتب جهت صدور كارت پايان خدمت به مراجع مربوطه ا بررسي



  خالصه راهنماي تأمين هيأت علمي طرح سربازيخالصه راهنماي تأمين هيأت علمي طرح سربازي
 

 ارسال مدارك متقاضي توسط دانشگاه يا مؤسسه 
 به دففتر نظارت و ارزيابي

A 

 طرح پرونده در كميته طرح سربازي

 بررسي مدارك و تشكيل پرونده طرح سربازي

ي اوليه متقاضيان بررسي تأييد صالحيت علمي و عموم
 توسط دانشگاه يا مركز آموزشي و پژوهشي مربوطه

 اخذ دفترچه آماده به خدمت توسط متقاضي 
 پس از فراغت از تحصيل در مهلت شش ماهه

  درخواست و ارايه مدارك مورد نياز متقاضياعالم 
 ها يا مراكز آموزشي و پژوهشي به يكي از دانشگاه

 
 



 

پايان دوره آموزش نظامي از سپاه و اخذ گواهي 
 تحويل آن به دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي

خذ تعهد و انعقاد قرارداد با متقاضي توسط ا
دانشگاه يا مراكز آموزشي و پژوهشي 

 كننده درخواست

 ثبتم

A 

آموزشي مركز دانشگاه يا ه رأي كميته به اعالم نتيج
 كننده و متقاضيدرخواستو پژوهشي

دانشگاه يا موسسه ارسال پاسخ به 
  كننده و متقاضي درخواست

بررسي صالحيت علمي و عمومي متقاضي 
ط دانشگاه يا مراكز آموزشي و پژوهشيتوس

 سال  حداكثر ظرف مدت يك

 معرفي كليه متقاضيان جذب شده به ستاد كل
 توسط دفتر نظارت و ارزيابي

 روز در اولين 45انجام آموزش نظامي به مدت 
 ييد ستاد كلأ و تتابستان پس از جذب

 منفي

 بازگشت به دانشگاه محل طرح و انجام ادامه خدمت

ارسال گواهي انجام خدمت مشمول از جانب دانشگاه 
 به دفتر نظارت و ارزيابي پس از اتمام دوره ضرورت


