
 

1 

 

سمینار در راستای  واحد درسیر از خدمت در ازا ساماندهی ساعطای ک

 وابسته یهاسازماناهداف مطالعاتی نیروهای نظامی و 
 امیرمحمد ابهری

 Abhary.m@aut.ac.ir ،اکتشاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر –آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانش

 
 

 :بیان مسئله

روژه کسر خدمت از بازه چند هفته تا چند ماه در حال در حال حاضر تعداد زیادی پ کهدرحالی

رویکردی مطالعاتی و تطبیقی  هاآناز  توجهیقابل بخشتعریف است، شاهد آن هستیم که 

نقش کلیدی دارد. از طرفی  شدتبه هاآنو سابقه تحقیق در  موضوعنیاز به مرور ادبیات  دارند و

به  یاحوزهدانشجو به تحقیق در  الزامار و در مقطع کارشناسی ارشد وجود واحد درسی سمین

آشنایی با فرآیند تدوین و نگارش پژوهشی و آمده سازی جهت انجام پیان  منظوربهاختیار خود 

 یهاسازمانمطالعاتی و تحقیقاتی  یازهاین راستاییهمفرصتی جهت  عنوانبه تواندیمنامه، 

 واحد سمینار ساماندهی شود. تحقیقاتیو امور  هاآننظامی و مراکز وابسته به 

 

 پیشنهادی جهت رفع یا کاهش اثر مسئله: هایحلراه

 

آشنایی با  منظوربهواحد سمینار، دانشجویان  هایپروژهکه شاهد هستیم در اغلب  گونههمان

پژوهش متون، ساماندهی تحقیق و  تدوین نگارش وموضوع، آشنایی با نحوه  ادبیات مرور

که به  یاحوزهگزارشی در  ارائه، موظف به تدوین و پژوهشدنیای  قدم گذاشتن به همچنین

 ، هستند.رسدیمآموزشی  یهاگروه تائید

تحقیقاتی مراکز نظامی  یهاسازمانمطالعاتی  یازهاینبا ساماندهی این امر در راستای  توانیم

اهداف آنان  ترعیسرکسر خدمت به دانشجویان و همچنین پیش برد  اعطایتابعه به  یواحدهاو 

 مرورباشد و یا بخش مطالعاتی و  سازمانتمام نیاز پژوهشی آن  تواندیمکمک نمود. این تحقیق 

کار به دلیل  کیفیتباعث تسریع کار و افزایش  حالتکه در هر دو  ادبیات کار را شامل شود

 .شودیمجمع سپاری کار 

 بدین منظور مراحل ذیل متصور است:

 ن منظور توسط ستاد کل نیروهای مسلحبه همی یاسامانهطراحی  .1

mailto:abhary.m@aut.ac.ir


 

2 

 

 هایردهتحقیقاتی( توسط  یهاپروژهو یا قمت های مطالعاتی )مطالعاتی  یازهاینثبت  .2

 وابسته واحدهاو  نظامی یهاسازمانمرتبط در 

به  دسترسیمتقاضی و ارائه موضوع پژوهشی خود و همچنین  دانشجویان نامثبت .3

 موضوعاتخود به آن  تحقیقنمودن  نزدیکو  جهت سفارشی نمودن شدهاعالم یازهاین

 دهندهسفارش سازمانتوسط سامانه ستاد کل و رده مرتبط در  تائید، موضوعاخذ  .4

 کسر خدمت تائیدو  ارسال مستندات، سمیناراتمام فرآیند  .5

توسط چندین استاد راهنمایی  شدهنوشتهاین است که متن  دیگری دارد و آن حسن فرآینداین 

انتظار کیفیتی بهتر را در اثر خرد جمعی از تحقیق  توانیمهدایت شده است و و نظر دهی و 

 انجام شده داشت.

 هاآن تواندیمو  شودیمبا افراد و بالعکس  هاسازمانهمچنین این فرآیند باعث انس و آشنایی 

کسر خدمت و جایگزین خدمت و یا انجام تحقیقت  یهابرنامهینده جهت هدایت آرا در 

 یاری نماید.به افراد  هاسازمان ترشیبو  بهتراطمینان  همچنینو  هاسازمانآن  سفارشی
 


