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 مقدمه: 

در خصوص بسیج علمی و تولید علم نافع و (  یالعالمدظله)نمودها و تدابیر مقام معظم رهبریعالی و پیرو رهت با استعانت از درگاه حق 

با اولویت  )پیشرفتهپژوهشی    هایبرنامه  وظیفه در  نخبگان  یر یکارگبهاز فرصت  استفاده    منظوربههای جدید علمی و پژوهشی  فیتایجاد ظر

  جوان   نخبگان  و   برتر  استعدادهای  از  حمایت  و  مراقبت  ضرورتبه   باور  تحقیقاتی و  هایها/آزمایشگاهها/دانشگاهدر سازمان(  یتیامن  -دفاعی

  و   پژوهشمعاونت      به نمایندگی  دانشگاه خوارزمی  بین  نامهتفاهممندی به تحكیم و انضباط بخشی به روابط طرفین این  و با عالقه  کشور

  نامیدهدوم طرف و اولطرف  ،ترتیب  به بعدمن که راهبردي تحقيقات و ملی دفاع  عالی  پژوهشگاه و دانشگاه از نمایندگی به وظيفه نخبگان  مركز

 . شودمیمنعقد  ،شوندمی

 
 

 اصول ( 1ماده 

  مسلح  نیروهایخاص    مقررات  و  کشور  قوانین   با   مطابق  بعدی  توافقات  یا   نامه تفاهم  این  در  مذکور  مشترك  های فعالیت  و  تبادالت   کلیه -1

 . است طرفین داخلی مقررات و

 . باشد طرفین  سودمندی و متقابل احترام  مبنای بر باید شدهبینیپیش  هایهمكاری و اقدامات   تمامی -2

  ملی   بنیاد  اعالم  و  ارزیابی  اساس  بر  که  است  مشمولین خدمت وظیفه عمومی  از  دسته  آن  کارگیریبه   نحوه  به  اختصاص  نامهتفاهم  این -3

 .شودنمی شامل  را امثالهم  و امریه یا خدمت  کسر ازجمله  موارد  سایر و اندشدهشناخته نخبه وظیفه نخبگان،

 .باشد  برخوردار 1فنی  -علمی  باالي سطح از  بایستمی  وظیفه نخبگان به ارجاعی  فنی -علمی هایفعالیت -4

 
 

 هدف ( 2ماده 

  فنی   -علمی  هایپژوهش  انجام  در  آنان  از  گیریبهره  و  وظیفه  نخبگان  صحیح  فنی  -علمی  تربیت  تكمیل  از  اطمینان   نامهتفاهم  این  از  هدف

 .است هوشمندانه و  روشمند صورتبه کارگیرندهبه هایسازمان مأموریتانجام   و اهداف  جهت نیل به در پیشرفته

 

 همكاري  هايزمينه (: 3 ماده

 :از عبارت است همكاری هایزمینه

 طرف دوم.  توسط نخبه سرباز تخصصی  نیروی تأمین .1

 .وظیفه نخبگان کارگیری به در بخشیکیفیتبرای  طرفین  موردعالقه مشترك پژوهشی  هایپروژه هاطرح  انجام .2

 .ایدوره تحلیلی گزارشات-آماری اطالعات مبادله .3

 .موردتوافق  هایرویه برابر  طرفین تخصصی هایهمایش و هانشست  از  حمایت و مشارکت شرکت، .4

 
 

 

جهت دار( و یا تحقیقات كاربردي ) مطالعات اكتشافی،   –می باشد كه در محدوده تحقیقات بنیادین )محض    فنی آن دسته از پژوهش ها   -منظور از سطح باالي علمی   - 1

می گردد. پژوهش هاي مرتبط با فعالیت   فناور پایه، سیستم پایه( قرار می گیرد. محصوالت این نوع پژوهش ها موجب افزایش ذخائر علم و فناوري علمی )بار اولی( كشور

 پژوهش هاي مورد نظر اعم از حوزه هاي علوم انسانی و علوم طبیعی است.  وري را شامل نمی گردد. قلمرو هاي توسعه فنا
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 اول طرف  تعهدات( 4 ماده

  امنیتی،  -دفاعی  نیازهای  بر  تأکید  با  و  کشور  اساسی  نیازهای  بر  مبتنی  پژوهشی  هایسرفصل  در   ،خود  مأموریتی  حوزه  داشتن  نظر  در  پا .1

حوزه تخصصی  و    گرایش،  رشتهبه همراه    پژوهشیعنوان پروژه  نقش و    نمودن  شخصم  با  را  خود  نخبه وظیفه  انسانی  نیروی  نیازهای

 (.1 پيوست) نمایدمی منعكسدوم طرف به( محدود صورتبه) موردی و سالیانه  صورتبه، موردنیاز  تعداد  و کارگیریبه

با    اول طرف .2 فناورانه    مأموریت متناسب  و  علمی  موضوعات  پروژه    موردنیازخود  شكست  الگوی  یک  اساس  بر  فاقد  سطح    بهرا 

 نماید. به نخبگان را تعیین می واگذاری قابلداده، موضوعات  کاهش بندیطبقه

 . نمایدمی معرفی دوم  طرف به رسماً را سازمان در وظیفه نخبگانامور  پیگیر نماینده ،نامهتفاهمستادی مسئول انجام  واحد .3

 . باشدمی  اول طرفنخبگان و استعدادهای برتر وظیفه به عهده  کارگیریبهنحوه  گزینشی، هایدستورالعملمطابق با  .4

 .نمایدمی پرداخت  موقعبه و تأمین ،بینیپیش ، 2پيوست مندرجات طبق  را نخبه وظیفه بیمه هزینه و ماهیانه حقوق به مربوط اعتبارات .5

 .نمایندمی منعكسدوم طرف به را نخبه وظیفه پژوهشی  فعالیت  پیشرفت از  ایدوره منظم  هایگزارش .6

  فعالیت  طول   در  اولطرف  سازماندر  و متخصصان    نخبه وظیفهبین    ایپیوسته  و  منظم  ارتباطات   نخبه وظیفه  راهبری  و  هدایت  برای .7

 است.  اول طرفتوسط  شدهتعیینو  فنی نخبه  –راهنمای علمی به عهدهپژوهش کیفیت مسئولیت شود و مهیا می پژوهشی

 در زمینه تعریف پروژه، هدایت و راهبری، نظارت، خاتمه فعالیت پژوهشی، در   اولطرفها و مقررات پژوهشی  ها، دستورالعملرویه .8

 1 آمده است. 3پيوست

و    در .9 وظیفه  با  الزم  مساعدت  حداکثر  پژوهشی-علمی  خدمات  شرح  تهیهتدوین   ،شدهتعیین  خدمات  شرح  .پذیردمی  صورت  نخبه 

 . گرددمیاعالم  دوم طرف به نخبه، معرفی از  پس  یک ماه حداکثر

 ضرورت  پژوهش   یک  تكرار  یا  کاری  موازی  که  خاص  موارد  در  .نمایدمی  حاصل  اطمینان  ملی  سطح  در  پژوهش  نبودن  تكراری  از .10

 هماهنگی الزم صورت پذیرد. دوم طرف  باشد با داشته

شود یک ماه   ریزی برنامه  و  تعریف  فعالیت پیوسته پژوهشی  ماه  19الی    14  در محدوده  زمانیمدت  برای  نخبه وظیفه  پژوهشی  فعالیت .11

 .گرفته خواهد شد در نظر طرح نامه برای تهیه و تصویب  این مدت از 

وظیفه  پژوهشی  فعالیت   از   مؤثر  پشتیبانی  برای  الزم   پژوهشی  منابع .12 جهت   و  مواد  افزار،نرم  ،اطالعات  تهیه  شامل  نخبه    تجهیزات 

را    سازی،نمونه  ... و   در   وظیفه  نخبگان  واگذاری  به  دهیاولویت  در  موضوع  این  .دهد  تخصیص  پروژه  به  موقعبه  و  بینیپیشتست 

 .باشد می مؤثر اول طرف به آینده

متخلفان    جلوگیری  وظیفه،  نخبه  برای  شدهتعیین  وظایف  چارچوب  با  مرتبط  غیر  و  متفرقه  امور  در  وظیفه  نخبه  کارگیریبه  از .13 با  و 

 پذیرد.برخورد مقتضی صورت می

  اولطرفنهایی    تائیدهفته پس از  یک  حداکثر    صورت یافته،  پژوهشی  کار  نتایج  از  افزارینرم  اینسخه  به همراه  نخبه وظیفه  کار  خاتمه .14

 ارسال شود.دوم طرف برای رسمیمكتوب و  صورتبه

 

 تهيه و به همراه تفاهم نامه به اين مركز ارسال می گردد. طرف اولاين پيوست توسط  - 1
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 .شودمی  رسیدگی نخبه وظیفه کاری  هاینیازمندی و هادرخواست به  خاص، طوربهو  االمكانحتی .15

 ، دانشگاه  ربط ذی  مسئولین  توافق  با  لیكن  است،  الزامی  پژوهش  محل  در  نخبه  حضور  وظیفه  نخبگان  کارگیریبه  دستورالعمل  بر اساس .16

نخبگان    وقت تمامبرای حضور    .رساندب  به انجام   اول طرف  محیط  از  خارج  در  خود را  پژوهشی  فعالیتبخشی از    تواندمی  نخبه وظیفه

جغرافیایی خارج از محدوده شهری    ایمكانهساکن سایر    ) مانند افرادی کهباشندمیها  وظیفه که نیازمند محل اسكان و سایر پشتیبانی

 الزم صورت پذیرد.   هایبینیپیشمحل خدمت هستند(  

  قوانین  اساس  بر   ،اول طرف  منابع   محل  از  و   نخبه وظیفه  به   ماهیانه  حقوق  بر   عالوه  عملكرد،  پاداش  و  تحقیقاتی   الزحمهحق  پرداخت  .17

  گزارش   سوابق  در  ثبت  جهتدوم  طرف  به  نخبه وظیفه  به  صورت گرفته  هایپرداخت  این صورت  در.  است  بالمانع  اول طرف  داخلی

 .شودمی

 به   آن  گزارش  ،  اول طرف  توسط  نخبهاستخدام    یا  و  وظیفه  خدمت  دوره  اتمام  از  پس،  وظیفهنخبه    کارگیریبهتداوم    صورت  در .18

این.  شود  اعالمدوم  طرف   صورت  کیفی  و  کمی  باالتر  ارجحیت  و  اولویت   با  اول طرف  به  نخبه وظیفه  نیروی  تخصیص  صورت  در 

 .پذیردمی

 

 طرف دوم   تعهدات (5 ماده

 نماید.ریزی و اجرا میرا برنامه بر اساس فهرست اعالمی ،اول طرف موردنیاز  متخصص نیروهای  تخصیص و تأمین .1

نیازمندی .2 فهرست  با  برای    اول طرفهای  مطابق  وظیفه  نخبگان  تجارب  و  بررسی سوابق  نیاز ، ضمن  ابتدا یک   هر  را جهت    در  نفر 

، نفرات جایگزین  شدهمعرفیدر صورت اعالم عدم نیاز برای فرد    نماید.معرفی می  اول طرف  بهو توافق بر موضوع پژوهش  مصاحبه  

 گردند. معرفی می

های  فه جهت انجام پروژه، مرتبط با حوزه اکتساب فناوریوظی گان، موضوعات پیشنهادی نخبگانهای نخباستفاده بهینه از ایده  باهدف  .3

به تحول  نوظهور و پیشرفته که می ارزیابی  فنی کشور  –علمی  هایتوانمندیدر  تواند منجر  پیشنهادیه    شود را شناسایی،  و در قالب 

 معرفی نماید.  اول طرف بهپروژه 

  وزارت   نخبگان،  ملی  بنیاد  وریاست جمهوری  فناوری  -علمیمعاونت    با  ازجمله  دستگاهی  بین   موردنیاز  های هماهنگیکلیه اقدامات و   .4

  به عمل و سایر نهادهای مرتبط را    دفاعی  صنایع  تحقیقاتی   و  ی آموزش  موسسه  مسلح،  نیروهای   کل  ستاد  انتظامی   نیروی  معاونت  علوم،

 . آوردمی

 سوابق کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش نخبه وظیفه. ازجمله  اول طرف موردنیاز  اطالعاتی خدماتبرخی  ارائه .5

 . وظیفه برتر استعدادهای و نخبگان  امور با مرتبط  تخصصی هایدستورالعملبهبود  و تهیه .6

 .اندنموده کوتاهی محوله وظایف انجام در که  ایوظیفه افراد  برای  وظیفه نخبگان دستورالعمل از مندی بهره امتیازو یا لغو   احضار .7

 . وظیفه نخبگان  کارگیریبه هایمحیط برخی از  ایدوره بازدیدهای انجام .8

 . وظیفه نخبگان کارگیریبه در  بخشیکیفیت جهت در اول طرف مقامات و مسئولین با تخصصی  مشترك جلسات  برگزاری .9
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توافق مجزا  بر اساس    که  اول طرف  اعتبارات   محل  ازتواند  می  نخبه وظیفه  نمودن  بیمه  و  حقوق  پرداخت  ،اول طرفدر صورت توافق با   .10

 انجام شود. ،گیردقرار میدوم  طرف اختیار در

 . نخبه وظیفه پژوهشی  کارگیریبهل اختالل در برنامه روزه با حداق 45برگزاری دوره آموزشی نظامی   ریزیبرنامه .11

.  گردند میتحصیالت تكمیلی نخبه وظیفه هر دانشگاه، با الویت اول به همان دانشگاه جهت خدمت پژوهشی معرفی    التحصیالنفارغ .12

 :کهدرصورتی

 نیروهای مسلح باشد.   هایسازمانهمكاری و یا قراردادهای علمی پژوهشی با  نامهتفاهمدارای  کارگیرندهبهالف: دانشگاه 

 حقق موضوع همكاری با نیروهای مسلح(. برای ت ه باشند )ب: از سوی دانشگاه اعالم نیاز داشت

 

 وظيفه  نخبه از صيانت  و اطالعات از حفاظت (  6 ماده

مطابق    اول طرف  بندیطبقهدر موارد دارای    باشد وحفاظتی  بندی  فاقد طبقه  بایستمیعمدتاً  به نخبگان وظیفه    واگذاریقابلموضوعات   .1

 . نمایدمیعمل امنیتی  -حفاظتی های دستورالعمل

  نخواهد  اقدامی  خصوص  این  در  وظیفه  نخبگان  مرکز  و  باشدمی  اول طرف  مقررات  بر اساس  وظیفه  نخبگان  ازامنیتی    ارزیابی  هرگونه .2

  اقدامی   باید  آن  با  ارتباط   در   وظیفه  نخبگان  مرکز  که  وظیفه  نخبگان  از   فردی  خصوص  در   امنیتی  مالحظات   وجود  صورت  در  .داشت

 .شود مطلع درخواست، مورد اقدام و یافته صورت  ارزیابی از  نخبه وظیفه  نباید االمكانحتی دهد انجام

 نامهتفاهم  اعتبار  مدت( 7ماده 

 .باشدمی  تمدید قابل طرفین توافق  با نامهتفاهم این. است سال 5 نامهتفاهم  اعتبار مدت  .1

 .باشدمی  نامهتفاهم  مبادله  زمان از نامهتفاهم  شروع  تاریخ .2

  خدمت  انجام  پایان  تا  اول طرف  سازمان  در  خدمت  در حال   نخبگان وظیفه  از  پشتیبانی  و  حمایت  ،نامهتوافقانقضاء مدت    کهدرصورتی .3

 .یابدمی  ادامه وظیفه
 

 اختالف  بروز( 8 ماده

 و   حالدرعین.  شود  حل  طرفین   بین  دوجانبه  مشورت   و  ذاکرهم   طریق  از  باید  نامهتفاهم  این  کارگیریبه  و  تفسیر  از   ناشی  اختالفات  کلیه

  ، آمدهپیش  هایاختالف  به دلیل  نباید  و  باشدمی  طرفین  اقدام  اولویت  در  نخبه وظیفه  معنوی  و  مادی  حقوق  و  کرامت  حفظ  درهرصورت

 .ببیند آسیب وظیفه نخبه
 

 

 

 

 

 

 طرف دوم 

 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه ن.م ریاست 

 سیدحسین جبل عاملیان پاسدار  2سردار سرتیپ

 

 اولطرف 

 و فناوری  معاون پژوهشریاست /

زاده دكتر جمشید شنبه   


