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 آینده سازان  معاونت 

 

ول رد خصوص رپسش گان ربت مندی دانشبهره هانمشیوه اهی متدا  آموخت

صصی   تخ
 از تسهیالت خدمت نظام وظیفه 

 )  )طرح شهید صیاد شیرازی
 

 دوم   وریاست 

1400اتبستان 



 مقدمه 
بنیاد ملی نخبگان بر اساا  ادااما  کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با  

ومک ساااانر نهادراک ورااادها کماااهی   مبندیی ها براک ادرااااه مخبل  ا بما  

شاناساانیا راان ا کدانمناساا کا  نخبگانی ده ساود  مخبل  ررار  ورهد  اسا   

ین کلرن  ر الگدسااا ک ا  سااا ک براک اگرگذاهک ر رم ن ذب ر بلاهگیرکا  مینه

ساا ک سانا هاربردک وراده ده هاساباک ا رانی  ؛راک ممایر نخبگانی اسا  ر لذامؤلیه

ونین نامه احرا  اساابااادراک برکر ر نخبگی   7ر   4بر اسااا  مداد  ده امده نخبگان ر  

شااادهاک یاالی انف ب رررنگیا باه منمده حماانا  ا  دان     589مصااادب  لماااه  

- ورادها ونین نامه انبخاب دان  ومدخبگان برکر ومد شایومدخبگان دانراگا  راک  

باا ا   به کصادن  ریت  امناک بنیاد هسایا   25/1/1389 ندورهک ده کاهنخ -پژرررای

اساااساانامه ر   3ماد   1براک ا راک بنا    ا هاربردک ورااده ده امده نخبگانااب غ ساان

ادااامهااک ملی   ا  ساااناا    55-1-3ر  34-1-2ا  23-1-3ا  22-1-2  ا11-1-1  ا راک 

 
مفرها  مربدط به ررانناراک شاناساانیا  ذب ر پرابیبانی ا  ا بما      نگرک ر با کارن  ضاداب  ر : با 1- 1- 1اداام  1

 راک ممتدلا با کأویا بر هصا راالی  نخبگانی  نخبگانی ده دسبگا  
را ر مراوز یلمی حد رک براک ارزان  پذنرش اسابااادراک برکر با  راا پژررراگا  : حمان  ا  دانراگا  2- 1- 2اداام   2

اسابانبااهدراک ومد شایا پژرررای ر هراری؛ ر نماه  ممابمر به منمده حیا ر اهکفاک وییی  کتصای    هیان  

 کلمیلی ده ورده  

بیرااابر ر رسااایابر ا  نخبگان ده  : طراحی ر انجاد ساااا رواهراک داندنی ر انگیزشااای براک اسااابیاد   2- 1- 3اداام   3

 را ر سانر نهادراک ورده  ژرررگا  راا پ ررانناراک یلمیا ومد شیا رررنگی ر مانرنبی دانرگا  

راک ممابفی  ر يیرممابفی  مادک به ا بما  نخبگانی ده دال  بده  ا  دری ر گمابرش پرابیبانی : ساامان 3- 1- 2اداام    4

راک درلبی ا بخ  خصادصای ر نهادراک یمدمی قرد  ر خیرنه ا  راک مفوای ر پژررانه ا  سادک ساا مان  انز  

 اک ر اگرگذاهک ونان  مرحله منوبق با پان  پیررر   
رظییه صااحبان اسابااادراک برکر ر  : انجاد ررانناراک مبند  براک اسابیاد  بهینه ا  ررصا  خام  نمام 5- 1- 3اداام   5

   راک مخبل  با رملاهک سباد ول نیررراک مملح  نخبگان به منمده کمروز بر حل ممانل اصلی دسبگا  
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ا ونین نامه شاناساانی ر پرابیبانی ا  دان   1394 ما  ساالاهدنبهرا هاربردک وراده ده 

نامۀ  اهج ده ونینار  میاد من  ومدخبگان برکر دانرگاریا به کصدن  ریت  امنا هسیا 

 :مذوده یباهکنا ا 

 
  اساابناد   به ومدخبگان برکرا سااا ک به دان لذا براک اهانۀ کمااهی   راان  ر کدانا

 ا    پرااابیباانی   ر   شااانااساااانی   نااماۀ »ونین   4  مااد    2ر کبصااار     3  مااد    کبصااار  

مصااادب ریتا  امنااک بنیااد ملی نخبگاان ده   « دانراااگااری  برکر   ومدخبگاان دان  

نامۀ  ونین   4  ماد   ا  «  3اااا  ال  »   بنا   ساا ک ا رانی   منمده   به   ر   1394/ 3/ 13کاهنخ   

دسابدهیمل ا رانی نتد  اهاهه کمهی   ر خاما  اداهک به  بر اساا    مذوده ر 

شاااماااه    اب يیااۀ  قمدضاااد   پژررراااگران  ر  برکر  اسااابااااادراااک  نخبگااانا 

  طر  »   نامه د  ی شا   ساباد ول نیررراک ممالح ا   1387/ 2/ 5/ن مدهخ 4/م/ 705/ 15/ 2

اساابیاد  بهینه ا  ررصاا  خام  مفا  نمام  راف   با ا  « صاایاد شاایرا ک   شااهیا 

برگزنااگاان دانراااگااری داخال ر خااهج ا  ورااادها براک حال ممااااهال  رظییاۀ  

ا  نک ساد ر کماهیل شاران  خام  ونان ا  سادک   راک مخبل  وراده دسابگا  

اصاادل حاو  بر کارنن کمااهی   بنیاد ملی کد ه به  با     دنگرا کارنن شاا  اسا  

  بر اسا  نمدداه  نرانخبگان 
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برکر ومدخبگان  ر دان  راان  رارمنا ر کمهیل ممیر پیررر  دانرجدنان  کدان گی   می 

  سانر ارااف  اس    طر  راک وردها مهمبرنن راف انن  را ر پژرررگا  ده دانرگا  

 به شر   نر اس :  صیاد شیرا ک مبرک  به طر  شهیا  

 
  راک مخبل  طر  شهیا صیاد شیرا ک شامل مداهد  نر اس : بخ  
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ورهک شا  اس  ر   مع   راک مخبل  ک اس  وه ا  دهگا  هسؤاال  پرکلرا   شامل انن مجمدیه  

اننله ده ادراه مخبل  ر    مدضد ا   مناان دراه گرربه اس   با ینان  به ارمی  اننک ده اخبیاه ی ده 

اس  کا لذا ده انن رنران  ک ش شا     ا مداهدک کغییر ورد  اس    ا راک مرکب  نامه مبناس  با شید  

باشا  بنابرانن موال  مناهج   رانی حارک نفص   با انن ر دد مملن اس   گیرد جام  اص حا  ال م ان 

ده  دابل اسبناد نیم  ر  صیاد شیرا ک  طر  شهیا    نامه ا راک شید    براک ده انن مجمدیه به طده وامل  

ده پانان دهخداس     دراه خدارا گرر     ینان  سا ان مدهد  کیمیرراک ماارن  وننا  صده  لزرما  

سا ان خدد ها به منمده اص   ر اهکفاک انن پرسرگان به ماارن  وننا  اه شمنا  نمرا   نفوه گردد  می 

 بنیاد ملی نخبگان منالس نمانیا 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 سازان بنیاد ملی نخبگانمعاونت آینده 
    



 

 

  صیاد شیرازی طرح شهید  گانپرسش
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 های متداولپرسش

منمده   برطرف   کسا شیاف به  احبمالو ر  ابهاما   خصدص    یردن  بهر  شید  ده  مناک  نامۀ 

بنیاد    قطر  شهیا صیاد شیرا ک    ومدخبگان برکر ا  کمهی   خام  نمام رظییۀ کخصصیدان  

   شددمی اهاهه را ده انن رصلون  ک رامباارل ر پاسخ ک راا  پرس  یملی نخبگانا برخ

 ست؟کینخبه .1

 رنرا  اکرناره یل ا گماابرش  ر  خلق ده  هو  شااددیم  اط ق اهوماو   ر  بر ماابه کررد  به  نخبه راژ  

 ر  باشاا  داشابه  باه   کاگرگذاه یاسا م  کرااه ش  چاهچدب  ده رادهو   نرنما  ر رررنگ  ادبا

 ر  سااادناک  ا   یذاک  کرااککدانمناا  ر  ز  یانگ   ایا خ د  ردشا  ۀنا پاا  بر  کر  کراا یا رااال  نیرم ن

 ر  رارر یپ  به  انیبخرا ساری   مد   گراند کساد  ا  یبماابو ا  کراککدانمنا  ر کخصاص ایخبرگ

  شدد ردهو  کایب 

 ست؟کی(برتر)مستعد  برتر استعداد  صاحب .2

 مماابلزم ونا  به یابیدسااب  ر  اربهین  دساا  ون   نشاارا  به  رند   نیلل اساا   ینخبگ ممااباا هو کررد

  اس   یمت بر کاگرگذاه باًننها ر یخبرگ م و  کبرا کسا کدانمنا ر  نراا نانررا

 را  »نخب ه   لفظان د ش  ده  خت هآموشدانافرادی ک ه ب ه ت از ی    ب ه  توانیم  ای آ .3

 رد؟کاطالق

  یطدالن   یهار  شاننخبه  کا  ومدخبگان  انادان   هو اس   مرخص  ردقا  نکااه  به  کد ه  با  ر؛یخ

  دانم  برکر« »ممباا کدانیم ها برکرومدخبه دان  یرل داهنا؛  یپ ده

ش ده  بنیاد تس هیال  طر  ش هید ص یاد ش یرازی مش وول  افرادی کهبرای   ای آ .4

  ؟شود است،  واهی عضویت صادر می

ا  رر   کمنا  بهر  نل احرا  شارایبنیاد صارراً به دل  کماهی  ملی نخبگان یضاد نااهد ر  بنیاد   ر؛یخ

 شدد  ایوا میبرگزنا  پربیبانیا به 

اند،  مند ش دهبنیاد ملی نخبگان برای افرادی که از تس هیال  ای  بنیاد بهره ای آ .5
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 کند؟صادر میمندی از تسهیال  بهره  واهی

بنیاد ملی نخبگان بر اساا  ادااما  کللییی سانا هاربردک وراده ده امده نخبگانا با ومک ساانر  

گانی ده سااود  مخبل  نهادراک وراادها کمااهی   مبندیی ها براک ادراااه مخبل  ا بما  نخب

راک رر ررد شاامل سادابق ومد شایا ررار  ورهد  اسا   کماهی   بنیاد به راساوه سادابق راالی 

  هرا  اننشااادد   رااک رررنگی ر ا بماایی باه رک ایواا میر ساااانر رااالیا   رناارهاناهپژرررااایا  

 براکشااادد واه ال م بااشااااا  برگزنااگی ده بنیااد ملی نخبگاان اربخااه  اانااک متمااادب نمی

برگزناگان صارراً ا  کماهی   مربدط به  ر   به برگزناگان ایوا گردد  نامهمعرفینا    واهیون

  منا خدارنا شانامه بهر  شید   انن

  اس تآیا دریافت تس هیال  از بنیاد ملی نخبگان زء  افتخاراتی اس ت که مز   .6

 ؟شود در رزومه به آن اشاره 

شاامل سادابق ومد شایا قراک رر ررد سادابق راالی   ۀراساوکماهی   بنیاد ملی نخبگان صارراً به

وه با کد ه به ونشادد   به رک ایوا می   راک رررنگی ر ا بماییپژرررایا رنارهانه ر ساانر راالی 

کماهی   بنیاد به منمده کدانمناساا ک ر رمداه وردن  مینۀ  ذب ر اگرگذاهک مرامدالنا طراحی 

صااده  خددواه  مینۀ اهکفاک مراامدالن ها انجاد به  ،اساا  ر اگرا  ر کباا  دهنار  ون  شااا  

نیا  أک اشادد  به بیان دنگر  بنیاد اربخاه  اناک متمادب نمیبنابرانن اسابیاد  ا  کماهی وناا می

نیا  أمناک ا  مزاناک مناهج ده کماهی   کصارراً به ماناک بهر    ابنیادده راک مبفاضای دهخداسا 

  اه ش خاصی مبصده نیم  اهدهج ون ده ه رمبراک ر  شا  براک رک اس 

 اشاددماببر شارو  ر ده ون برگزنا  میمتده ر  متصادل   رردک وه ده نک  رانداه ابراک مثال

 شادد را برگزنا  میاسا   به دلیل دسابارهدک وه ماری  ممابفلی داهد ر ده ون  رانداه  اهاهه شاا  

امبیا ک براک مبفاضااای اسااا  ر ده صااادهکی وه مبفاضااای   امذوده برگزناگی به رمین خاطرا

منا بنیاد بهر  راک دانرجدنی  پربیبانیا     اراک خدد وم  وناامبیا ا  ال م ها ا  مجمدیه راالی 

راک ومد شایا پژرررایا رنارهانه ر ممابفل ا  سادابق راالی   اشادد  بنابرانن برگزناگی ده بنیادمی
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     رر ررد نیم  

آموختگان برتر  نظا  وظیفة تخص ص ی با  ه هدفی به دانشتس هیال  خدمت   .7

 شود؟اعطا می

انن کماهی   با راف اسابیاد  بهینه ا  ررصا  خام  مفا  نمام رظییۀ برگزناگان دانراگاری  

راک مخبل  وراده ا  نک سد ر کمهیل شران  داخل ر خاهج ا  ورادها براک حل ممااهل دسابگا  

 دد شایوا می خام  ونان ا  سدک دنگرا

طر  ش  هید ص  یاد ش  یرازی )تس  هیال  خدمت نظا  وظیفة تخص  ص  ی(  ه  .8

 دهد؟امكاناتی را در اختیار مشوومن قرار می

مرامدالن انن کماهی  ا با مارری بنیادا دره  خام  نمام رظییۀ خدد ها وه شاامل »دره  ومد ش 

وننا ر  مان انن مینمامی« ر »ا راک طرحی پژرررایا رنارهانها رررنگی نا مراابه ون« اسا ا طی  

 دره ا حارداً نص  دره  سانر مرمدالن اس  

 وظیفة تخصصی  یست؟اولی   ا  برای درخواست تسهیال  نظا  .9

کداننا دهخداساا  خدد براک اساابیاد  ا  می  داخل ورااده راک یلمیومدخبگانِ مؤساامااهدان 

ومدخبگان خاهج ا  ر دان  http://sina.bmn.irکماهی   ها ده پانگا  اط یاکی بنیاد به نراانی  

  باهگذاهک وننا   connect.isti.irورده به نرانی 

توانن د درخواس   ت خود را برای  ه ای زم انی میمتق اي  ی ان در   ه ب ازه  .10

 کنند؟ بنیاد ارسال بهندی از تسهیال  مبهره

مجا نا دهخداسااا  خدد ها براک اسااابیاد  ا    ومدخبه شااااناده رر  مانی وه دان مبفاضااایان  

هر  پس ا   45رظییۀ کخصاااصااای ده ساااامانه باهگذاهک وننا ر بنیاد حااوثر کا  کماااهی   نمام

 ونا باهگذاهک دهخداس ا پررنا  ها برهسی ر نبیجه ها ای م می

 شود؟ های زمانی بر ءار میهدر  ه بازهای بنیاد ملی نخبگان کار روه .11

http://sina.bmn.ir/
https://connect.isti.ir/
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راک ررد ساال ر ما    ارل  ده نیمهراک بنیاد براک برهسای دهخداسا  مبفاضایان  به طده ولی واهگرر  

 گردد  ما ؛ برگزاه مینیمه درم رررهدنن

آموختگان مش وول خدمت نظا  وظیفة تخص ص ی، نیاز به  نراندن  آیا دانش .12

 دورة آموزش نظامی دارند؟ 

هر ا رر ساال مامدالً ده در مفوع  مانی  45بله؛ انن دره  براک وشانانی با اصادل درا  ر به ما   

 شدد قکیرما  ر دک ما   برگزاه می

 زمان دورة خدمت نظا  وظیفة تخصصی  ه مد  است؟ .13

 کرا  اس  دل برابر با نیمی ا  دره  هسمی نمام رظییۀ سانر مرمدالن ر حاا

توانند در دورة خدمت نظا  وظیفة تخص  ص  ی، به ت ص  ی  آیا مش  وومن می .14

 مشغول شوند؟ 

ن هسااله قپس ا  کصادن   خیر؛ مگر انن وه دانراجدک دره  دوبرک کخصاصای ر ده حال گذهانا

کداننا رمزمان با دره  دوبرک خاهج ا  ورااده نمیدانرااجدنان   اشاانا پیراانهاد   داخل ورااده ب

 منا شدنا  کتصیل ا  انن کمهیل بهر  

های دانش وویی بنیاد   نانچه متقاي یان در دوران ت ص ی ، مش وول پش تیبانی .15

 توانند از تسهیال  نظا  وظیفة تخصصی استفاده کنند؟شده باشند، می

برگزناگانا بر اساا    راک بنیادا ممابفل ا  نلانگر اسا  رپرابیبانیانبخاب مرامدالن رر نک ا   

رااک ومد شااایا پژرررااایا رناارهاناه ر رررنگی خدد مواابق باا امبیاا  حااصااال ا  مجمد  رااالیا 

   شدنانامها انبخاب میشید  

ها مش  وول تس  هیال  نظا  وظیفة تخص  ص  ی  آموختگان کدا  دانش  گاهدانش . 16

 ؟ شوندمی

وه صاات   داخل نا خاهج ا  ورااده  ومدخبگان رمۀ مراوز ومد شاایا پژررراای ر رنارهکدان  
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ر اه  بهاااشااا ا دهماان ر ومد ش   باا وناان باه کاأنیاا ر اه  یلدما کتفیفاا  ر رناارهکماااه   

کداننا دهخداسااا  خدد ها براک انف ب رررنگی هسااایا  باشااااا می پزشااالی نا شااادهاک یالی

 مناک ا  انن کمهی   اهاهه وننا ر ده صده  برگزناگیا ا  ون برخدهداه شدنا بهر  

درخواس ت اس تفاده از تس هیال  نظا  وظیفة تخص ص ی را به  ه ص ور  باید   .17

 ارسال کرد؟

راک داخل ن برکر دانرگا  ومدخبگاژ  دان مبفاضیان اسبیاد  ا  کمهی   نمام رظییۀ کخصصی رن

  http://sina.bmn.ir:  به نراانیقومدخبگان رناره بانا به ساامانۀ اللبررنیلی بنیاد  دان ورادها  

راک  ومدخبگان دانرااگا  مرا اه ر پس ا  کلمیل پررنا ا دهخداساا  خدد ها اهسااال وننا  دان 

ومدخبگان خاهج  رظییۀ کخصاصای رنژ  دان وراده نیز براک اسابیاد  ا  کماهی   نمام  خاهج ا  

ر واهوررننان انرانی خاهج ا  مبخصااصااان  برنامه رملاهک با  ا  وراادها بانا به پانگا  اط یاکی  

  مرا اه ر دهخداس  خدد ها اهسال وننا )//:connect.isti.irhttp قبه نرانی:  ورده

ز تس  هیال  را در س  امانه   نانچه متقاي  ی، یب بار درخواس  ت اس  تفاده ا . 18

کند و با آن مخالفت ش ود، آیا امكان ارس ال درخواس ت مودد وزود بار ناری  

 ؟ دارد 

راک ومد شایا پژرررایا رنارهانه ر رررنگی خددا پس ا  بله؛ مبفاضای ده صاده  اهکفاک راالی 

کدانا مجاداً دهخداساا  خدد ها ا  طرنق ما  ا  ای م نبیجۀ واهگرر ا می 3و  گذشاا  دساا 

 سامانه اهسال ونا 

ای و تخص  و و فوق تخص  و های دکتری حرفهآموختگان دورهآیا دانش  .19

 توانند از تسهیال  نظا  وظیفة تخصصی استفاده کنند؟پءشكی نیء می

ومدخبگاان دره  »وااهشااانااسااای اک«ا مااادل دان حرراهرااک »دوبرک  ومدخبگاان دره  بلاه؛ دان 

راک »کخصااص ر ردق کخصااص بالینی ر پزشاالی ر رلدشاای «ا ومدخبگان دره  اهشااا« ر دان 

http://connect.isti.ir/
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 شدنا ومدخبگان دره  »دوبرک کخصصی« متمدب میماادل دان 

توانند متقاي ی اس تفاده از تس هیال  کدا  مقاطع ت ص یلی میآموختگاندانش  .20

 ة تخصصی باشند؟خدمت نظا  وظیف

مبفاضایان کماهی   نمام رظییۀ دان  ومدخبگان رنارها پس ا  پانان دره  واهشاناسای ر مبفاضایان  

رااک داخال ر خااهج ا  ورااادها پس ا  پااناان دره  ومدخبگاان برکر دانراااگاا  کماااهی   دان 

مه  ون منا شادنا  نلبۀ  کداننا ده صاده  برگزناگیا ا  انن کماهی   بهر  اهشاا میواهشاناسای

وه رردا ده  مان دهخداسا  ر پس ا  برگزناگیا نبانا مراغدل به کتصایل قمگر ده حال اسا   

 باشا   قپررپد ال  پس ا  کصدن  پیرنهاد  ا  گذهانان هسالۀ دوبرک کخصصی

مند  وظیفة تخص ص ی بهرهتوانند از تس هیال  خدمت نظا آیا دانش وویان می  .21

 شوند؟

ومیز ا  طر  پیراانهادک هسااالۀ کنها دانرااجدنان دره  دوبرک کخصااصاایا پس ا  درا  مدرفی 

 مان با کداننا ر ر مراررط به مدارف  اساباد هارنما ر دانراگا  مببد  خدد می   پررپد القدوبرک 

   منا شدناگذهانان هسالۀ دوبرکا ا  کمهی   نمام رظییۀ کخصصی بهر  

 یابد؟ وظیفه تعلق نوی  خدمت نظا  را به دانشوویان تسهیال  .22

راک ومد شای ده دره  کتصایل انبماه انن اسا  وه دانراجد رد  خدد ها براک رراگیرک ر راالی 

گذاهد؛ صارف ونا ر  ااشاان رک ا  متی  یلمیا مومتناً بر وییی  کتصایل رک کأگیر منیی می

 گرربه نرا  اس  رمین دلیلا انن کمهی   براک دره  دانرجدنی ده نمر به

کس ب موافقت اس تاد راهنوا و دانش گاه م   ت ص ی  قالب مش خص ی رای  ب  .23

 وزود دارد؟

بلاه؛ براک انن منمدها دانراااجدناان دره  دوبرک کخصاااصااای واه باا مدرفیا  ا  طر  پیرااانهاادک  

اناا بانا واهبرگ »مدارف  اساابادقان  هارنما ر دانرااگا  براک قپررپد ال  هسااالۀ خدد درا  ورد  
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مناک ا  کماهی   نمام رظییۀ کخصاصای« ها وه ده ساامانۀ اط یاکی بنیاد دابل دسابرسای اسا ا  بهر  

 دهنار  ر کلمیل نماننا  

دانش   .24 برتر میآی ا  ش  هی د  ورانتوان د ه آموخت ة  از طر   )ویژة   زم ان 

پژوهش گران دورة پس ادکتری( و طر  ش هید ص یاد ش یرازی )تس هیال  خدمت  

 مند شود؟نظا  وظیفة تخصصی( بهره

 مان با طی خام  نمام رظییه ده دال  طر  ومدخبگان دره  دوبرک کخصصی مجا نا ر دان 

ا چمران نیز شاهیا صایاد شایرا کا به یندان پژررراگر پماادوبرک به راالی  بنردا نا ر ا  طر  شاهی

 منا شدنا بهر  

های داخ  آموختگان دانش  گاهآیا متقاي  ی مواز اس  ت ه  از مس  یر »دانش  .25

 آموختگان فناور  تقايای خود را ارائه کند؟مسیر »دانش از کشور  و ه 

کدانا بر اساا  کمانل خددا ا  رر ومدخبه شاران  رر در ممایر ها داشابه باشااا میبله؛ چنان ه دان 

  ممیر اداام ونانک ا  در 

ا ر فرد مش  وولخ خ دم تخ نظ ا  وظیف ه، در می ان ة خ دم ت، در مقطعی ب امتر در   .26

 شود؟مندی وی از ای  تسهیال   ه میدانشگاه پنیرفته شود، بهره

ده انن صده  ال م اس  مرمدلا ا  خام  نمام رظییه کرخیص شدد ر پس ا  پانان کتصیل ده 

انبخااب شاااروا  وناا کاا ده صاااده  برگزنااگی مجاادا ا    مفوع باااکا دربااه  بااناا ده ررانناا

 منا شدد کمهی   نمام رظییۀ کخصصی بهر  

ش هید ص یاد ش یرازی ش ده اس ت و طر    طر  فردی که مش وول تس هیال   .27

پژوهش ی زایگءی  خدمت خود را ش روک کرده اس ت در ص ورتی که در مقطع  

ت ص  یلی بعدی پنیرفته ش  ود و قب  از اتوا  خدمت نظا  وظیفه تخص  ص  ی، 

توان د حی  میآی ا  ت ص  ی   خود را در مقطع ت ص  یلی بع دی ش  روک کن د،  
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 ت صی  خدمت نظا  وظیفه خود را ادامه دهد؟

ا کد ه به اننله انجام خام  نمام رظییه کخصااصاای رمزمان با کتصاایل صاارراً براک دانرااجدنان  ب

دره  دوبرک ر باا ا  کصدن  پیرنهاد  ر با مدارف  اسباد هارنماک رک املان پذنر اس ا بنابرانن  

براک ساانر مبفاضایان انن املان ر دد نااهد ر ده انن صاده  ال م اسا  مرامدلا ا  خام  نمام 

یه کرخیص شدد ر پس ا  پانان کتصیل ده مفوع بااکا درباه  بانا ده رراننا انبخاب شرو  رظی

   . منا شددونا کا ده صده  برگزناگی مجادا ا  کمهی   نمام رظییۀ کخصصی بهر  

وظیفه، در میانة خدمت مش  غول به ت ص  ی   نانچه فرد مش  وولخ خدمتخ نظا  .28

پایان مقطع زدید، دوباره مش وول   ش ود و انص راخ خود را اعال  کند و پا از

تس  هیال  نظا  وظیفة بنیاد ش  ود، آیا امكان ادامة طر  قبلی برای وی وزود 

 دارد؟

ده اخبیاه سااباد ول نیررراک مماالح اساا  ر بنیاد ا ا   رهرد ده انن  گیرک ده انن مدهدکصاامی 

  مینه ها نااهد 

ا ر مش وولخ خدمتخ نظا  وظیفه، در میانة خدمت در دانش گاه پنیرفته ش ود،   .29

 زمان هر دو را ادامه دهد؟تواند ه نوی را 

ومدخبگان  با کد ه به انن وه کمااهی   خام  نمام رظییۀ کخصااصاای صاارراً براک  اماۀ دان 

  ا  انن هر چنان ه  منا شاادناکداننا ا  انن کمااهی   بهر  طراحی شااا  اساا ا کنها انن ارراد می

ومدخبگان خاهج ر راهد  اماۀ دانرجدنی ومدخبه ده دانرگا  پذنرربه شددا ا   اماۀ دان دان 

 شدد ر به رمین دلیل بانا انصراف خدد ها ا  طر  شهیا صیاد شیرا ک ای م ونا می

 خارج کشور بگنراند؟ درتواند خدمت نظا  وظیفة خود را آیا فرد می  .30

 ا ده انران حضده داشبه باشا خیر؛ ررد بان
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تواند برای مد  کوتاهی، از کش ور آیا فرد در حی  خدمت نظا  وظیفه می  .31

 خارج شود؟

ررگدنه خررج ررد مراااغدل به خام  نماام رظییاه ا  ورااادها صااارراً با مجد  نیررراک ممااالح 

 پذنر اس   املان

ن و  پرداخت حقوق دورة خدمت نظا  وظیفة تخص ص ی به مش وومن به  ه   .32

 است؟

پرداخ  حفدق دره  نمام رظییۀ کخصاصایا بر اساا  مفرها  سابادول نیررراک ممالح صاده  

  .پذنردمی

من دی از تس  هیال  خ دم ت نظ ا  وظیف ة  آموخت ه برای بهرهش  راید دانش  .33

 ؟تخصصی فنّاور  یست

دانراجدک  اهشاا نا دوبرک کخصاصای باشاا نا واهشاناسایا واهشاناسایراکومدخبۀ دره  ال   دان 

 اس ؛ دره  دوبرک کخصصی وه ا  طر  پیرنهادک هسالۀ خدد با مدرفی  درا  ورد  

 البتصیلی رک نگذشبه باشا  ب  بی  ا  نک سال ا  کاهنخ راهغ

قیضاد ارلین دره  ریت  مانر  شارو   نا حاادل  ج  نلی ا  ایضااک مؤساس نک شارو  رناره

 ده شارو  مدهد نمر مراغدل  ارد ه صاده  کمامده حال حاضار بساه ما  مانریامل ون باشاا ر نا 

حا باشاا؛  ماِ  اخیرا ساابفۀ بیمۀ پرداخبی ده شارو  داشابه  و  ساهبراک دسا  وهبه راالی  باشاا  

راک ومد شاایا پژررراایا رنارهانه ر رررنگی وماا  ورد  نصاااب مدهد نیا  ها ا   ارل راالی 

 باشا 

آموخت ة برترخ فن اور دانشها برای ای  که بتوانن د از س  هوی ة  ش  راید ش  رکت  .34

 استفاده کنند،  یست؟

بنیانِ  راک دان را ر مؤساامااهشاارو   اا   ملهقراک راال ده حد   رنارهک  شاارو رر نک ا  
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ساا ک ندورهک ر اخبرایا « بنیان ر کجاهکرا ر مؤساماا  دان مرامدل داندن »حمان  ا  شارو 

راک ممابفر ده مراوز هشاا ر ر شارو    5/8/1389مصادب مجلس شادهاک اسا می ده کاهنخ  ق

شاا  ا  سادک نهادراک کدسااۀ  راک مارریراک خ ق ر شارو ا شارو   راک یل  ر رنارهکپاه 

ر   داهاک اظهاهنامۀ مالیاکی باشاااابنیان وه راک دان شااارو   کأنیا مروز  مدهدرنارهک ر ندورهک  

ناا اهاهاه ورد   وااالراا ر خااماا  خدد ها بر اساااا  اط یاا  اظهااهنااماۀ ماالیااکی باه رررش هسااااناا   

 باشا 

ش  ود،  ای  که فرد از زمانی که به خدمت نظا  وظیفه مش  غول میبا توزه به  .35

که مش  غول به  آموختگانی  ش  ود، بنابرای  دانشمیبیوه آن در ش  رکت قطع 

توانند س  ابقة بیوه  آغاز ش  ده نویخدمت هس  تند از زمانی که خدمت آنان  

 مند شوند؟توانند از ای  تسهیال  بهرهداشته باشند. در ای  صور   گونه می

سااابفۀ بیمۀ پرداخبی مبفاضاایانی وه ده حین گذهانان دره  خام  نمام رظییه رماابناا کا دبل ا  

 شدد خام  ونان ده نمرگرربه میکاهنخ شرر ِ 

های خارج از کش ور، در  ه ص ور  مورد اهآموختگان دانش گمدارك دانش  .36

 تأیید بنیاد خواهد بود؟ 

راک کتصااایلی خاهج ا  وراااده بانا کدسااا  ر اه  یلدم ا کتفیفا  ر رنارهک نا مااه  دره  

 . نابی ر کأنیا شا  باشار اه  بهااش  ا دهمان ر ومد ش پزشلی قحم  مدهد  اه ش

اند، امتیاز م ور طی ش دهص ور  پژوهشهای ت ص یلی که بهآیا برای دوره  .37

 شود؟ آموختگی در نظر  رفته میحاص  از میانگی  ک  )معدل( دانش

 خیر 

آیا به   ا ر فردی از موووک س وابق ت ص یلی، امتیاز منفی کس ب کرده باش د،  .38

 شود؟ های وی کسر میآن میءان، از امتیازسایر فعالیت
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خیر؛ با کد ه به انن وه ده حال حاضاارا متاردنبی براک کاااد ارراد مراامدل طر  شااهیا صاایاد  

نامۀ انن کماهی  ا حاادل مجمد  شایرا ک ر دد نااهد ر به رمین دلیلا هداببی نیما ا ده شاید  

 شا  اس   گرربه راک ومد شیا صیر ده نمرامبیا راک مربدط به راالی 

شوند که استعداد و عالقة رة کارشناسی متوزه میبرخی از دانشوویان، در دو  .39

، در به هوی  دلی ای غیر از رش تة انتخابی در ای  دوره اس ت و آنان در زمینه

دهند؛ مثالً  ادامة ت صی  میدورة کارشناسی ارشد یا دکتری، در رشتة دیگری 

تع دادی از ای  افراد،   رون د.از رش  ت ة مهن دس  ی برق ب ه رش  ت ة م دیری ت می

رغ  موفقیت در رش تة زدید، در رش تة قبلی، از معدل آموزش ی مناس بی  علی

 ای اندیشیده است؟بنیاد برای ای  قبی  افراد  اره برخوردار نیستند. آیا

ده صادهکی وه وخرنن هشابۀ کتصایلی رردا  مینۀ یلمی اسااساًا مبیارکی با  مینۀ کتصایلی  

دره /   ی ومدخبگ دان   ول   ن ی انگ ی م  ا    حاصااال   ی منی   ا  ی امب اد  اش داشااابه باشااااا بنی دبلی 

رااک  وناا  براک انن منمدها بنیااد هشاااباه ی نم   لتاا    ها   ناامرکب    ی دبل   ی ل ی کتصااا   ک راا دره  

»یلدم انماانی«ا »یلدم پانه«ا »یلدم پزشالی ر   یلمی   ۀ ن ی  م کتصایلی مخبل  ها ده شا   

بناک  ک ر منابع طبیای« ر »رنر ر ماماهک« دسابه »ورااره  بهااشا «ا »رنی ر مهناسای«ا  

 ورد  اس   

 دارد؟ آن ازیامت در یریتأث مقاله، در بودن مسئول سندةی نو ای آ .40

  باق  مااناگاننند  نیب ده ررد  گا  ن ا  ر  مااناگاننند  کاااد  اسااا   بر  مفالها رر  ا یامب متاساابۀ ر؛یخ

   شددیم نییکا  مراره اسباد ر هارنما اسباد نام حذف

 شد؟ مطلع  یالولل یب یهاهی نشر( Q) رتبه از توانمی  گونه  .41

 یرا ده رر شاااخۀ یلمهنکدان ا  هکبۀ نرااریم  www.scimagojr.com  ینبرنبنا  یمرا اه به نرااان  با

 مولع شا 
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 ها م اسبه خواهد شد؟ مقام  بررسی و امتیاز آنآیا در بررسی پرونده، هوة    .42

راک پژرررای مبفاضایانا  ساا ک ررچه بیرابر برهسای راالی نامه ر به منمده ویییاساا  شاید   بر

ومدخبگان  ر دان برکر ر براک دانراجدنان    ۀمفال 5اهشاا صارراً واهشاناسای  ومدخبگاندان براک  

بر ر  به طده خددواه  اسااینا ۀبرکر برهساای ر امبیا دری خدارا شااا  سااامان  ۀمفال 10دوبرک صاارراً 

پژرررایا -المللیا یلمیشاا  کدسا  مبفاضای براک رر نک ا  مفاال  قبیناساا  اط یا  گب 

قا    را ها بر اساا  امبیا پدسابر ا ون /ساخنرانیشاا  به صاده   راک اهاههکررنجیا رمان -یلمی

ده مجمد  امبیا راک   اشاا  ا  برهسای ر کأنیاا امبیا  وما  پسنا وه  و بیرابر به ومبر  مرک  می

  ۀمفال  3اهشااا واهشاناسای   دره  ومدخبۀدان اگر نک   ابه یندان نمدنهمبفاضای لتا  خدارا شاا   

ا بر اسااا  گب  ورد  باشااا رمانراای ده سااامانهپژررراای ر سااه مفاله  -یلمی  ۀمفال 3المللی ا  بین

شادد  ده نبیجه  ا برهسای ر لتا  میداهداک وه براک رک بیرابرنن امبیا  ها مفاله  5صارراً   انامهشاید  

بادی  نراا  رکا برهسایساینا مراارا  ونا وه برخی ا  مفاال    ۀمملن اسا  انن مبفاضای ده ساامان

  مانا  اس 

 های معتبر امتیاز دارند؟شده به صور  پوستر در هوایشآیا مقام  ارائه  .43

 اوما  اسا  وه ده ون  ۀ طر  شاهیا صایادنامشاید   1  ده  ارل شاماه  امربدط به رر راالی امبیا   

  اس  شا  به صده  پدسبر نیز امبیا  ده نمر گرربه شا  براک مفاال  اهاهه

آیا با داش ت  دو مقاله، امتیاز مز  برای اس تفاده از تس هیال  نظا  وظیفه را به    .44

 آوری ؟دست می

راا ا کااااد المللیا رماان پژرررااایا مج   بین  -کد اه باه ند  ون قیلمیامبیاا  مفاالاها باا  

کدان گی  ونا رردک با داشابن  ندنماناگانا  انگا  مبفاضای ده مفاله مبیار  اسا   ا  انن هر نمی

 ونا نا خیر   کدانا امبیا  ال م ها وم  در مفاله لزرماً می

 شود؟ه میامتیاز هر مقاله  گونه م اسب  .45

نااماۀ اهکفااک  بر اساااا  میااد ونین  اانگاا  ررد ر کااااد ندنمااانااگاان ونامبیاا  رر مفاالاها باا کد اه باه  
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 شدد   میhttps://hohm.msrt.ir/faمتاسبه قایضاک ریت  یلمی 

 در امتیاز آن اثر نار است؟ مقالهآیا سال انتشار   .46

ا اک  امبیا  رر راالی  پژرررایا بهبله؛ امبیا  رر راالی  پژرررای قمفاله ا طر  پژرررای ر وباب ا  

ومدخبگی ر کاهنخ رر ساال راصالۀ  مانی قکاااد ما   بین »کاهنخ دهخداسا « ر »بیراینۀ کاهنخ دان 

  شدد انجام راالی «ا به ا اک رر سال ده ضرن  درسدم ضرب می

وهش ی که در حال ازرا هس تند، امتیازی در نظر  رفته های پژآیا برای طر   .47

 شود؟ می

ناربه باشاااا امبیا  اک ا  ونا خاکمهطده وامل نا مرحلهراک پژررراای وه بهخیرا صاارراً براک طر 

اناا ده صاده  رانی وه ده درهان دانراجدنی ا را شاا  شادد؛ ضامناً امبیا  طر دهنمر گرربه می

 شدد رنماک مبفاضی ده  مان ا راک طر ا لتا  میمدارف  نا هضان  اسباد ها

 ها امتیاز در نظر  رفته خواهد شد؟برای کدا  کتاب  .48

شااادد ر براک رااک یلمی مرکب  باا کخصاااص مبفااضااای لتاا  میرااا براک وباابامبیاا  وبااب

راا امبیا ک ده الممااهل ر نمانر ونرا ا حلرا ر و مدنرانی با مدضادیا  مجمدیۀ پرسا وباب

  شددمر گرربه نمین

 شود؟ فهرست انتشارا  مورد تأیید بنیاد  گونه تعیی  می  .49

راک کأنیا  ساا ان اسا  نلی ا  مصاااقکایین رهرسا  انبرااها  مدهد کأنیا بنیاد با ماارن  وننا  

 اک ده ون انبراها  اس  انبراها ا ر دد هرنه دارهک ر اه نابی میاد وباب کألییی نا کر مه

 های وی اثر نار است؟ آموختگی فرد، در امتیازانشآیا تاریخ د   .50

امبیا  رر  نرا  ده کایین امبیا  راالی  راک پژررراای اررادا اگرگذاه اساا ؛  ومدخبگیکاهنخ دان 

ا اک رر ساال راصالۀ  مانی قکاااد ما   بین »کاهنخ دهخداسا « ر »بیراینۀ کاهنخ راالی  پژرررایا به

ا   شاادد انجام راالی «ا به ا اک رر سااال ده ضاارن  درساادم ضاارب میومدخبگی ر کاهنخ دان 

https://hohm.msrt.ir/fa
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ومدخبگان داخل ورااده صاارراً کا نک سااال پس ا  نامۀ وندنی دان ساادنی دنگر موابق با شااید  

شاهیا  طر  ومدخبگی ررصا  خدارنا داشا  کا دهخداسا  خدد ها براک وما  کماهی    دان 

 صیاد شیرا ک ده سامانه بنیاد گب  نماننا  

های آموزش  ی ، پژوهش  ی ، فناورانه و فرهنگی  در  منظور از »س  ایر فعالیت  .51

 ها است؟ زدول، کدا  فعالیت

المللی ا رملاهک با نهادراک ملی ر اساابانی ده هاسااباک مداهدک رم دن وماا   دانز ماببر بین

ده  ارل لتا  نرااا     را وه به دلیل یمدمی  نااشاابنون  هشااا ر پیراارر  ورااده ر مداهد نمیر

 شدد سا ان کایین میاس  ر امبیا  ون براک مبفاضیا با کرخیص ماارن  وننا  

ه در رایش ها، رتبهای برتر آزمون س راس ری ورود به دانش گاهمنظور از رتبه  .52

 رشتة امت انی؟است یا رتبة ک   در کد 

 هشبۀ امبتانی اس  منمدها هکبۀ ول ده وا 

 نش  ده  رفته  نظر در یامتیاز هاورودیه  بی  در اول رتبة  کس  ب  برای   را  .53

 است؟

ه با کد ه به هشااابه ر دانراااگا  متل و ل دهر  گذهانا   و ن  یانگیم  کبرا  شااا  نمرگرربه   ده   ا یامب

 یومد شاا   کمنازان کدانیدرنا  مشااددا نرااانیز مین  کسااا ا رممااانومدخبگانل دان یکتصاا 

خددا   کرادره  ن ر یده ب  ومدخبهدان ه هکبۀ  و  یبه صاده  ممابفل اسا ؛ ده حال  ومدخبهدان 

ماا  و   کا  برایماا   ضاامناً لتا  امبر نیز  ومدخبهدان   کرادره  ر   کمنازان کدانیرابماابه به م

 نک  کا  برایا ده رادع لتا  در باه امبیلیل کتصاا و ن  یانگیم  کا  برایناه لتا  امبو هکبۀ ارلا ده 

  نیاو ن مدضاد   نا  کا براین ومد شا یانگیم  کشاا  برانمرگرربها  دهین هر امبناسا   ا  ا   یراال

 نا و یم

  رفته  نظر در امتیاز  دانش  گاه،  در  درخش  ان اس  تعداد   عنوان  کس  ب  برای   را  .54

 است؟ نشده
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 ا ا ی ارل امب  کرا ان اساباااد دهخراانا مراابه م نانبخاب دانراجد  کدانراگا  برا  کرا م 

   نی دانرجد  کرایبانیپربنامۀ  د  یقش ه ر رررنگیر رنارهان  یپژررر ایومد ش  کرا یحاصل ا  راال

 ا یامب  باه  در  لتا   رادع ده دهخراانا  اساباااد  یندان ما و   کبرا  ا یامب  لتا   هر ننا  ا    اسا   ادیبن

  اس  یمبفاض ه ر رررنگیرنارهان ر یپژررر ایومد ش کرا یراال کبرا

  و  ارش دیکارش ناس   مقاطع  به یورود   یهاآزمون  برتر رتبة کس ب  یبرا   را  .55

 است؟ نشده  رفته نظر در یازیامت  ،یتخصص  یدکتر

  مدضد    ننا  ر  یکخصص  کدوبر  ر   اهشا   یاهشناسو   کراو مدن  کراهشبه   کلثر  ر  کند   به   کد ه  با

  ن ن ا راهد ونلده بارن ر دهخران کاسبااادرا  یظرر متل ا  بر مبها انندانرجد ا  کاهیبم وه

  برکر   کاسبااادرا  نیشناسا  کبرا  یفیدد  شاخص  رااو مدن  ننا  ده  ارراد  هکبۀ  شدناایم  مفاطع

حاصل ا     ا ا یده  ارل امب  انیدانرجد  کادرایهکبۀ ارراد ده المن  گراند  کسد  ا    م ین  یلیکتص

صده  دارطلبانه  به   کچه رردر رنارهانها لتا  شا  اس  کا چنان   ی پژررر  ایومد ش  کرا یراال

  مفوع   راهد  کدانم  یم  و مدن  بارن  ر  دهخران  کاسبااادرا  قنطر  ا   وه  یصدهک  ده  یحبق

  ک ش   ا باشا  رد  و   وم   برکر  هکبۀ   ر   شا    نی دانرجد  ییلم  هداب   کن  راهد    شدد  اهشا  یاهشناسو 

   شدد  گرربه نمر  ده کر

های آزمون دانش گاه آزاد اس المی نیء امتیاز در نظر  رفته ش ده  رتبهآیا برای    .56

 است؟

ه   ه ي اخير كه آزمون ورود به دانشااه آ آزاد اساا ما  ب  ساا شر دانشااه آ براي ساا   

شاود كه ها ن  م    مشارر  اسا   عاً ي شر رةاك كب براي درد در آزمون ام م ما 

ه ي گذشاره كه آزمون دانشاه آ آزاد اسا ما  به تاور   امري زدها اسا   ام  براي سا   

 ه  در نظر گردره نشدآ اس . ه ي برةر آن رةاه شد  امري زي براي  مجزا برگزار ما 

 شود؟یم انوا  یصورت  ه به د انی بر ء انتخاب و پرونده یبررس  .57

 یبرهسا  صا  اکذ مرا ع رنساا با  ها انیمبفاضا   کساد ا   شاا  کباهگذاه  اط یا  ایاسابان  کادرایبن
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  ونانامه انبخاب میشید  ا ارراد مرمدل ها بر اسا  یمل ادیبن سنس روننا می نیو مایهاسب ر

 ه   دی با  انیو متقاي  ش ود یم داده اطالک انیمتقاي  به  گونه  هاپرونده نواقو  .58

 رفع نقو انوا  دهند؟ یبرا یاقدامات

  یهساان اط    کر  به  نایسا  ساامانۀ  ده یمبفاضا   واهپدشاۀ  قنطر ا   اپررنا    ندادص ایبرهسا   مان ده

 ر  اداام  نفص هرع  کبرا  نفصا  ای م  امیپ ده مذوده ی مان  مهل   ده یمبفاضا ال م اسا    ر  شاددیم

 ریي ده   اننما اهسااال  ادیبن  به مجاد«  ی»برهساا   بخ   انبخاب  با  مجاد  یبرهساا   کبرا  ها خدد  پررنا  

شااا ا چنان ه نفص پررنا  اساااساای باشاااا دهخداساا  ا پس ا  پانان مهل  کایینصااده   ننا

اک برهسای پررنا  به صاده  خددواه بر  يیراسااسای باشااامبفاضای مخبدمه ر ده صادهکی وه نفص  

 را  لتا  نخدارا شا نر امبیا  مداهد هرع نفص شدد می به بنیاد اهسال

 نند؟ک دایپ اطالک خود  درخواستوة ینت از توانندیم  گونه متقايیان  .59

  شددیم یهساناط   نایس سامانۀ  ده  رک  ۀواهپدش قنطر  ا  ایمبفاض  نران ان  شان ا  نبرگز  جۀینب

ش هید طر   تس هیال    از  یمندبهره  یبرا  ای آ  باش د، اد یبن عض و  متقاي ی  ا ر  .60

 دارد؟ درخواست ارسال به ازین ،صیاد شیرازی 

  ناۀیده  م  یبیمو حاا  که باه یندان نهاادلا نخبگاان یضاااد ناااهد؛ بل  یاد ملیا بن دشااادیم  ایا کاأو مجااداً 

 ده  نخبگان  کالگدساا ر   کریاهگو ممابااان ر به  کر کدانمناساا  نیشاناساا  کبرا  کگذاهاسا یسا 

  چی ر  اصااااالبااً  ننبناابرا   نااو یم   یا رااال  وناان  کاگرگاذاه  ر   اذب  کبرا  کسااااا ناهی م  ر   اامااه

  ادایبن کاهرایما  ر مفرها  اسااا  بر  امبفاضاایان  ر  ماا ین  ادیبن  یضااد  اکومدخبهدان /نیدانرااجد

ا ای  ا  انن وه پی  ا  مبفاضایانا رمۀ  ننبنابرا   شاا  خدارنابنیاد     کرایبانیپراب  مرامدلبرگزنا  ر  

 ننمربدط به ا  کبنا مان ال م اسا  بر اساا  برنامۀ  اناامنا شاا  نا نراا  انن ا  کماهی   بنیاد بهر  

  ناندهخداس  خدد ها ده سامانه گب  نما   ایکمه

ش هید ص یاد  طر  تس هیال  ها مش وول روزانة دانش گاه  آموختگانا فقد دانشی آ  .61

 ؟شوندشیرازی می
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 ر  یپژررراا   ایومد شاا   کرا یراال  مجمدیه اسااا  بر ررد  شااانا  نبرگز  اادیبن   م   کنها خیرا

  اس  کر رنارهانۀ

 آزاد   و  نور  ا ی پ  ،یرانتف اعی)غ  یردولتیغ  یه اش  گ اهآموختگ ان داندانش  ای آ  .62

 دارند؟ را تسهی  از یمندبهره انكام( یاسالم

گب  دهخداساا  ها   انلام   یردرلبیي  ر  یدرلب ا قای     راادهو   کرادانرااگا    ومدخبگاندان   کمام

  شدنایم منابهر   انن کمهیل ا  شاناا  نبرگز صده  ده رداهنا 

( نامهوهیش    1 ش  و ارة زدول آخرف  ی )رد  ینخبگ ان  یهاتی فع ال ری س  ا ازی امت  .63

 شود؟یم م اسبه  گونه

ممابناا  مربدطه به   یاسابان  ادیبن  ر ناو یم  کباهگذاه ساامانه  ده ها  خدد نمر  مدهد  یراال مبفاضای

ماارن   ر کآ   واهگرر       امبیا  انن هدن  براک مبفاضیا با کرخیص وناها برهسی می   یراالرر  

 شدد  سا ان کایین می وننا  

برای ص دور مش وومن نظا  وظیفه تخص ص ی  فرایند میءان م اس به خدمت    .64

 کار  پایان خدمت  گونه است؟

ما  قبا احبمااااب دره  ومد ش   21ما  کا حااوثر  14ما  خام  رادای برگزناگان ا  حاادل  

وه بر مبناک ون حفدق پرداخ  شااا  ر وماادها  داندنی ون نیز ایمال شااا  اساا ا م   یمل 

انجاام شاااا ا ده وااه  پااناان  نماام رظییاه خااما  ماا   ماان  انن ماا  باه یندان  گیرد   میدراه  

 دد  خام  ونان دهج گر

 منظور از مد  خدمت نخبگان  یست؟  .65

منمده ا  ما  خام ا ما   مانی اساا  وه ررد نخبه / اسااباااد برکر ا  کاهنخ کصاادن  طر  

ماا  قباا احبمااااب   21کاا حاااوثر   14کتفیق قپررپد ال  کاا کااهنخ دراا  نهاانی ده باا    ماانی حااادال  

ماا  اسااابتفااق دهناارا  حفدق ها دره  ومد ش  بر هرک پررژ  کتفیفااکی وااه ورد  ر ده انن  

 داشبه اس   یام پرداخ  حفدق به ارراد به منزله یام متاسبه ما  خام  نخدارا بدد  

آی ا کس   انی ک ه ک ار  پ ای ان خ دم ت خود را مط ابق ب ا انو ا  نظ ا  وظیف ه   .66
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اند مز  اس  ت تعهدا   ماه دریافت کرده 24تخص  ص  ی و طی مد  کوتر از  

 دیگری را انوا  دهند؟  

انا  خیر  ولیه وماانی وه بر اساا  هرنه نخبگان رظییها دره  خام  ساربا ک خدد ها  انجام داد  

 شدنا  ما  خام  برخدهداه می 24ا  کمام امبیا ا  سربا ان یادک با 

نظا  وظیفه تخصصی و طی مد  کوتر پءشكان و پیراپءشكانی که از طریق آیا   .67

اند مز  اس ت تعهدا  دیگری برای  ، خدمت خود را به پایان رس اندهماه  24از 

 اتوا  طر  خدمت پءشكان و پیراپءشكان انوا  دهند؟

انا  ولیه وماانی وه بر اساا  هرنه نخبگان رظییها دره  خام  ساربا ک خدد ها  انجام داد  خیر   

شااادناا ر دهناارا  وااه  پااناان  ماا  خااما  برخدهداه می  24ا  کماام امبیاا ا  سااارباا ان یاادک باا  

 م کاهاا  خام  پزشلان ر پیراپزشلان اس  خام  اکما

به س ازمانی )مثالً   ،وظیفهخدمت نظا  برای انوا  نظا    ،فردیص ورتی که  در  .68

دانش گاه( تعهد خدمت داده باش د، یعنی تعهد داده باش د که خدمت نظا  وظیفة 

مندی از طر  تواند درخواس  ت بهرهخود را در آن س  ازمان انوا  دهد، آیا می

انوا  تعهدا    در ص ور  بر ءید ی،کند و ش هید ص یاد ش یرازی را به بنیاد ارائه  

ر اس ا  طر  ش هید ص یاد ش یرازی، طر  زایگءی  خود را متوقف نووده  و بقبلی  

 خدمت خود را بگنراند؟

رظییه شاناساانی   صارراً  ا بنیادساباد ول نیررراک ممالحشاا  بین بنیاد ر  انجام  بر اساا  رمارنگی

واه باا کد اه باه سااادابق ومد شااایا پژرررااایا رناارهاناه ر رررنگی خدد     ا  داهدها بر یها   اررادک

با گذهانان خام  نمام  سااانر مداهد مرکب   به  ر  مناک ا  انن کمااهی   ها داهناشااانماابگی بهر  

راک  به یل  متاردن هساا  اما بر اساا  با خدهدراک دهناربیا به نمر می  ونارظییه رهرد نمی

داندنیا املان اسابیاد  ا  انن کماهی   براک اررادک وه بده  ساا مان خاصای رمابنا ر نا کاها  

بارن کد ه به انن نلبها اداام به اسااابیاد  ا  انن رردک  چنان ه    ر  خام  به ون داهنا ر دد نااهد

شااا  براک خام  ا  انن طرنق ها نخدارا  ؛ سااا مان مربدطها ما   مان صاارفوناکمااهی    

 طبیای اس  وه ارراد نیز بانا به کاهاا  خدد پانبنا باشنا  پذنرر  



گان طرح شهید     26  صیاد شیرازیرپسش
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