بسمه تعالي

پرسش و پاسخ

 مدت انجام پروژه جايگزين خدمت چند ماه است؟
 حداقل پروژه جايگزين خدمت  14ماه و حداكثر  19ماه بعالوه  2ماه آموزشي است.

 چگونه بايد براي انجام دوره آموزشي مخصوص نخبگان اقدام كرد؟ زمان اعزام آن چه موقع
است؟ يگان آموزش دهنده كجاست ؟
 براي ثبت نام 2 ،ماه قبل از شروع دوره بايد در مركز نخبگان نام نويسي كرد .محل يگان آموزش دهنده براي يكم دي
ماه ،پادگان شهداي وظيفه نزاجا ( ،)01و محل يگان آموزش دهنده براي يكم تير ماه ،پادگان شهيد مدرس كرج سپاه
است.

 اگر در زمان انجام خدمت سربازي يا دوران آموزشي ،نخبگي احراز شود چه بايد كرد؟
 در هر دو صورت با توجه به نوبت دهي مركز نخبگان ،به اين مركز مراجعه كرده ،نامه رهاسازي از يگان خدمتي توسط
مركز نخبگان صادر مي شود.

 مراحل معرفي براي انجام پروژه جايگزين خدمت چگونه است؟
 پس از احراز نخبگي توسط سامانه ثريا ،با توجه ب ه نوبت دهي مركز نخبگان ،به اين مركز مراجعه كرده و با همراه داشتن
مدارك اوليه تشكيل پرونده ( مدارك مورد نياز جهت معرفي) ،به سازمان مشخص شده توسط مركز نخبگان معرفي مي-
گردد.

 چگونه ميتوان محل انجام پروژه جايگزين خدمت را تغيير داد؟
 تغيير محل انجام پروژه جايگزين خدمت به هيچ عنوان امكانپذير نيست .و تنها در صورت عدم نياز سازمان معرفي شده
به تخصص شخص و نامه كتبي عدم نياز آن سازمان ،و بررسي نامه توسط مركز نخبگان در صورت صالح ديد به سازمان
ديگري معرفي صورت ميگيرد.

 پس از معرفي طي چه مدت ميتوان به سازمان معرفي شده مراجعه كرد؟
 پس از معرفي شخص بايد ظرف دو هفته خود را به سازمان مربوطه معرفي كند.

 مراحل شروع به كار از طرف مركز نخبگان به چه صورت است؟
 نامه تاييده پروپوزال به همراه خود پروپوزال بايد به مركز ارسال شود .پروپوزال مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز
به اصال ح ،موارد مورد نظر همراه نامه شروع به كار به سازمان به كارگيرنده ارسال ميشود .الزم به ذكر است موارد
اصالحي بايد در اولين گزارش پيشرفت لحاظ شود.

 مدت  14ماه پرويه جايگزين خدمت از چه زماني محاسبه ميشود؟
 پس از معرفي شخص به سازمان مربوطه براي انجام پروژه تحقيقاتي ،شخص بايد براي تصويب پروپوزال خود اقدام كند.
پس از تصويب پروپوزال ،سازمان بكارگيرنده نامهي "تاييديه پروپوزال" به همراه خود پروپوزال را به مركز نخبگان ارسال
ميكند .تاريخ نامهي تاييده پروپوزال ارسال شده به مركز نخبگان مالك شروع  14ماه پروژه جايگزين خدمت است.

 پس از مراجعه به سازمان معرفي شده طي چه مدت ميتوان پروپوزال خود را تصويب نمود؟
 اين مدت بستگي به سازمان مربوطه و توانايي شخص در تهيه و تصويب پروپوزال دارد .اگر زمان تصويب پروپوزال به طول
انجاميد ،شخص بايد مركز را دربارهي علت تاخير در جريان بگذارد تا وضعيت وي توسط مركز نخبگان مورد بررسي قرار-
گيرد.

 ميزان حقوق و بيمه در مدت انجام پروژه جايگزين خدمت چگونه است؟
 سازمان بكار گيرنده موظف است پس از مجوز شروع به كار ارسال شده توسط مركز نخبگان جهت برقراري حقوق و بيمه
شخص اقدام كند.

 آيا حضور مداوم جهت انجام پروژه جايگزين خدمت الزامي است؟
 ميزان حضور شخص با توجه به نياز سازمان معرفي شده و توسط خود سازمان تعيين ميگردد.

 از چه زماني حقوق و بيمه بر قرار مي شود؟
 پس از رسيدن نامه شروع به كار به سازمان بكارگيرنده ،آن سازمان بايد براي برقراري حقوق و بيمه اقدام كند.

 چگونه نامه تاييديه پروپوزال به مركز نخبگان تحويل داده شود؟
 نامه تاييديه پروپوزال بايد به همراه خود پروپوزال به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 چگونه گزارش پيشرفت به مركز نخبگان تحويل داده شود؟
 گزارش پيشرفت پرويه ابتدا بايد به سازمان بكارگيرنده تحويل داده شود ،سپس سازمان بكارگيرنده نامه تاييده گزارش
پيشرفت را به مركز نخبگان ارسال ميكند.

 چه تعداد گزارش پيشرفت بايد تحويل داده شود؟
 حداقل سه گزارش پيشرفت بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 نحوه گرفتن گواهي اشتغال به خدمت چگونه است؟
 براي ارائه هر گونه گواهي اشتغال به خدمت ،مجوز شروع بكار از طرف مركز نخبگان الزامي است .الزم به ذكر
است بعد از گزارش پيشرفت اول ميتوان گواهي اشتغال به خدمت براي آزاد سازي مدرك تحصيلي صادر
كرد.

 نحوه گرفتن مجوز خروح از كشور چگونه است؟
 براي گرفتن مجوز خروج از كشور ،نامه از سازمان بكارگيرنده با ذكر تاريخ رفت و برگشت ،كشور و علت سفر الزامي است.
با ارائه اين امه به مركز نخبگان مجوز خروج از كشور صادر مي شود.

 آيا ميتوان زودتر از چهارده ماه پروژه خود را تحويل داد؟
 خير .در اين صورت به ميزان ماه هاي باقي مانده پروژه جديد تعريف شده و شخص موظف است آن را انجام
داده تا مجموع چهارده ماه كامل شود.

 چه اقداماتي براي پايان كار الزم است؟
 پس از دفاع پروژه در سازمان بكارگيرنده ،نامه اتمام پروژه از طرف سازمان بكارگيرنده صادر ميشود .اين
نامه به همراه كتاب گالينكور شده و سي دي ،با فرمت مشخص شده ،بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود.
بعالوه مدارك صدور كارت نيز بايد براي تكميل پرونده توسط خود شخص به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 در چه صورت ميتوان پروژه كسري خدمت را به عنوان پروژه جايگزين خدمت تحويل داد؟
 در صورتي كه پس از گذراندن مراحل پروژه كسر خدمت نخبگي شخص احراز شود ،و ميزان كسر خدمت وي
دوازده ماه يا بيشتر باشد ،ميتوان اين كار را انجام داد .بدين منظور بايد نامه كسر خدمت به همراه كتاب
گالينكور شده و سي دي ،با فرمت مشخص شده ،بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود .بعالوه مدارك صدور
كارت نيز بايد براي تكميل پرونده توسط خود شخص به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 نحوه گرفتن نامه پايان كار به چه صورت است؟
 پس از تحويل كليه مدارك ذكر شده براي پايان كار ،شخص ميتواند يك نامه ،براي ارائه به سازمان مشخص دريافت
كند.

