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اطالعیه  

کاهش خدمت نظام وظیفه با اجراي پروژه تحقیقاتی  
 شرکت صنایع الکترونیک شیرازدر راستاي اجراي دستور العمل  ابالغی ستاد کل نیروهاي مسلح در خصوص احتساب پروژه هاي تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازي، 

آمادگی خود را براي جذب و بکارگیري افراد واجد شرایط اعالم می نماید.   
 

 مرحله شروع : –الف 
- مراجعه حضوري به معاونتهاي پژوهشی دانشگاه ها جهت انتخاب طرح و اخذ معرفی نامه. 1
 071- 36258246یا 071 - 36952379 ( دفتر امور نخبگان ) شماره تلفن هاي تماس : شرکت صنایع الکترونیک شیراز- هماهنگی تلفنی با 2
جهت انجام مراحل اداري الزم .  شرکت صنایع الکترونیک شیراز - مراجعه حضوري به 3
   shahsavari@payammail.ir       یا  shahsavari@sashiraz.co.ir  - از طریق ارسال ایمیل به آدرس :4

 071- 36258236نما بر دفتر امور نخبگان، – معاونت پژوهش– شرکت صنایع الکترونیک شیراز میدان میرزاي شیرازي- – بولوار صنایع –آدرس : شیراز 
 

ب- مرحله انجام طرح : 
.  شرکت صنایع الکترونیک شیراز- تعریف جزیی و دقیق طرح تحقیقاتی با همکاري 1
- تائید پروژه هاي انتخابی توسط بنیاد موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ودجا  2
 

مزایاي طرح براي دانشجویان دکترا:  
- در صورتیکه طرح تحقیقاتی بعنوان رساله دکترا دانشجویان باشد ، کل خدمت سربازي آنان بصورت طرح جایگزین سربازي تلقی شده و اینگونه افراد با گذراندن دوره 1

آموزش رزم مقدماتی کارت پایان خدمت دریافت میکنند. 
 و بعد) که طرحی غیر از رساله خود بر می گزینند مطابق جدول زیر خواهد بود: 3- مدت کاهش خدمت سربازي براي دانشجویان دکترا (ترم 2
 

کسر از خدمت عنوان پایان نامه ردیف 

 ماه  9حداکثر پروژه هاي  نظري و کتابخانه اي  1
 ماه  9حداکثر پروژه هاي ساخت نمونه آزمایشگاهی   2
 ماه  12حداکثر پروژه هاي ساخت نمونه صنعتی تولیدي   3

- دریافت حقوق به صورت ماهیانه مطابق ضوابط مربوطه. 3
مزایاي طرح براي دانشجویان کارشناسی ارشد :  

 و بعد) صرفاً مزایاي کاهش  خدمت سربازي به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است: 3جهت دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم
 

 کسر از خدمتعنوان پایان نامه ردیف 

 ماه  6حداکثر پروژه یا پایان نامه هاي نظري و کتابخانه اي  1
 ماه 6حداکثر پروژه یاپایان نامه هاي ساخت نمونه آزمایشگاهی   2
 ماه 9حداکثر پروژه یا پایان نامه هاي ساخت نمونه صنعتی تولیدي   3

مالحظات :  
 تامین میگردد.  شرکت صنایع الکترونیک شیراز تخصصی الزم براي اجراي پروژه توسط–- امکانات فنی 1
 ماه و تاخیر در معرفی فرد 3- چنانچه اجراي پروژه تحقیقاتی در مدت زمان مقرر به اتمام نرسیده و مستلزم زمان بیشتري باشد ،امکان گسترش برنامه زمانی پروژه تا سقف 2

به حوزه نظام وظیفه جهت اتمام خدمت سربازي وجود دارد. 
- در راستاي بهره مندي بیشتر از میزان کاهش خدمت سربازي، امکان انتخاب و اجراي بیش از یک پروژه  وجود دارد مشروط به اینکه پروژه قبلی به اتمام رسیده و موسسه 3

آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی پروژه هاي بعدي را تائید نموده باشد. 
- مدت اجراي پروژه در میزان کسر خدمت مالك عمل نمیباشد بلکه کیفیت پروژه تحقیقاتی انجام شده و کارآمدي آن در میزان کسر خدمت موثر میباشد . 4
 الکترونیک ، مخابرات میدان، سیستم، کنترل، قدرت -کامپیوتر- نرم افزار، سخت افزار-هوش –- فارغ التحصیالن و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد در رشته هاي: برق5

حالت جامد، اتمی مولکولی، فوتونیک- اپتیک – طراحی کاربردي، طراحی جامدات ،سیاالت، ساخت و تولید، مکاترونیک - فیزیک –مصنوعی- فناوري اطالعات -مکانیک
حسابداري- مدیریت مورد نیاز میباشد.      – هوا فضا-مواد- الکتروسرامیک ، شناسایی و انتخاب، خوردگی- صنایع–ولیزر، مکاترونیک 

 تماس حاصل فرمائید. 071- 36258246 یا071- 36952379درصورت تمایل به اخذ اطالعات بیشتر و یا رفع ابهامات میتوانید با شماره تلفن هاي 

E/160/روش اجرایی احتساب پروژه تحقیقاتی 


