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 بسمه تعالي 
 

 معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
 

 با سالم؛

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با هدف  7/7/1937مورخ  15511/11عطف به نامه شماره  "احتراما       

ینه تسهیالت سربازی اعضای فعال در شرکت ، برنامه هایی در زم"زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان" تسهیل

 :جرا می نمایداهای دانش بنیان و فناور را در قالب دو طرح زیر 

 انجام پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری: -1

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، از 

 رفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.طریق مع

 امریه در شرکت دانش بنیان: -2  

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های الزم می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، به عنوان 

 در یکی از شرکت های دانش بنیان فعالیت نمایند.مامور )امریه( در طول مدت خدمت، 

براین اساس افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری با توجه به 

در خواست  Sina.bmn.ir، میتوانند از طریق سامانه سینا یوست و توضیحات مختصر ارائه شدهجدول مقایسه ای پ

یفه تخصصی بهره مند گردند. اطالعات تفضیلی درباره دو طرح فوق در ظل نموده و از تسهیالت نظام وخود را ارسا

 نیز قرار دارد.  Daneshbonyan.irسامانه 

لذا با توجه به اهمیت موضوع خواشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی الزم در این خصوص به اعضاء هیئت علمی، 

 ت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر صورت پذیرد.  دانشجویان، مراکز رشد، شرک
 

 رونوشت :

 رئیس محترم گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری فن آوری )جناب آقای دکتر علیزاده(  -

 ریاست محترم مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... 
 سرکار خانم علمی(  -ع پ و خ ب د تهران )سرکار خانم حکیمی  دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه

 دبیرخانه م آموزشی و پژوهشی دانشکده ع پ و خ ب د آبادان )سرکار خانم مزیدی( 

 دبیرخانه م پژوهشی دانشکده ع پ و خ ب د مراغه )سرکار خانم موسی زاده( 

 د )سرکار خانم بهروزی( دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د کهکیلویه و بویر احم

 دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د ایران )سرکار خانم طوایفی( 

 سرکار خانم الهام امینی(  -دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د بم )جناب آقای جعفری 
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