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گاه عالی دافع مّلی و تحقیقات راهبردی                            دااگشنه و ژپوهش

 

 پژوهشگاه دانشگاه و (Ph.D)دکتری تخصصیدستورالعمل پذیرش دانشجوی 

 1400-1401ی سال تحصیل راهبردی وتحقیقات ملّیعالی دفاع 

 

 

 و با احترام محمدو آل  رب محمد ؛با صلواتکمی عل سالم

 مقدمه:    

نفرات حائز شرایط توانمندی آموزش و  تربیت و  منظور به و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی دانشگاه

راهبردی ، کارشناس ی فرماندهی و مدیریت عالی لشکری و کشوری، پژوهشگرهاحوزهدر راهبردی احراز مشاغل جهت 

در سال تحصیلی  (Ph.D) ی دکترای تخصصیپذیرش دانشجونسبت به  از طریق آزمون اختصاصی مربی هیئت علمی،و 

مصوب شورای گسترش آموزش عالی و تحت نظارت سازمان سنجش  تحصیلی یهاشیگرا رشتهدر  1400-1401

 .دینمایماقدام  پژوهشی –به شیوه آموزشی آموزش کشور 

 :حوزه مخاطبین -1

 فرماندهان و مدیران راهبردی:  1-1

 و اجتماعی فرهنگینظامی، اقتصادی، سیاسی،  های مختلفراهبردی نظام در عرصهسطح مدیرانی که در فرماندهان و 

 .راهبردی را بر عهده دارندو نظارت  کنترل وگذاری سیاستمسئولیت هدایت، راهبری، 

 پژوهشگران راهبردی: 1-2

 افرادی که قدرت تجزیه و تحلیل و تحقیق مسائل کالن و اساسی در مقیاس ملی، بخشی و سازمانی را داشته باشند.

 :مربیان هیئت علمی 1-3

 شکری و کشوریهای لی موسسات آموزش عالی سازمانمربیان هیئت علم 

 راهبردی: انکارشناس 1-4

افرادی که مسئولیت بررسی های کارشناسی، برنامه ریزی، مشاوره و اقدام در سطح راهبردی را در سطوح مختلف بر 

 عهده دارند.

 در خصوص مسائل ويژه اين مركز علمي.... مسأله دفاع و توانايي دفاعي كشور مورد توجه است. 

العالي(فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي)مدظله  
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گاه عالی                            بردیدافع مّلی و تحقیقات راه  دااگشنه و ژپوهش

 ي تحصیلي:هاشيگرا رشته -2

 شیگرا رشته ردیف

 علوم دفاعی راهبردی 1

 دفاع ملی

 سیاست دفاعی

 اندیشه نظامی

 ---- مدیریت راهبردی نظامی 2

 ---- مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل 3

 امنیت ملی 4

 مطالعات امنیت ملی

 داخلی تیامن

 تهدیدات امنیت ملی

 مدیریت راهبردی فضای سایبر 5

 امنیت سایبری

 دفاع سایبری

 مدیریت سایبری

 ---- مدیریت راهبردی 6

 ---- مدیریت راهبردی فرهنگی 7

 ---- مدیریت راهبردی دانش 8

 ---- یپژوه ندهیآمدیریت  9

 ---- علوم اقتصادی 10

 ---- حقوق بین الملل 11

 ---- روابط بین الملل 12

 ---- حکمرانی 13

 ---- حفاظت اطالعات راهبردی 14

 ---- راهبردی دفاع مقدسمطالعات  15

 .ضمیمه گرديده است 4در پیوست شماره  1400-1401سال تحصیلي  مواد آزمون رشته هاي آزمون ورودي مقطع دكتري** 
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گاه عالی                            بردیدافع مّلی و تحقیقات راه  دااگشنه و ژپوهش

 شرايط پذيرش دانشجو:

 شرایط عمومي:الف(  

 باشد:این شرایط برای تمامی داوطلبین یکسان و به شرح زیر می
 :ارزشياعتقادی و  هایشایستگي(  1

  اسالمی و والیت مطلقه فقیه.انقالب ، (ص)ی اسالم ناب محمدیو مباناعتقاد و التزام عملی به اصول 

  یریپذ تیمسئولیی، انقالبی گری و گراتحولبرخورداری از روحیه 

 داشتن صالحیت های امنیتی و مکتبی 

 علمي: یهايستگیشا(  2

  وزارت مصوب  یاحرفهدکتری  ای یفناوروزارت علوم، تحقیقات و مصوب ارشد ی کارشناسدارا بودن مدرک

 برای روحانیون. تحصیالت حوزوی معادل کارشناسی ارشد ایو  پزشکی و آموزشبهداشت، درمان 

  ملی دفاعگرایش برای داوطلبان  دافوسداشتن مدرک تحصیلی 

 و روش تحقیق. آشنایی کافی با مباحث تخصصی رشته انتخابی، معارف اسالمی و زبان انگلیسی 

در طول مدت تحصیل و قبل از آزمون جامع نسبت به  ستیبایمدر صورت فقدان مدرک زبان، دانشجو  :تبصره

 دانشگاه اقدام نمایند. قبول موردارائه مدرک قبولی زبان 

 شرایط اختصاصي:( ب

 شرایط اختصاص داوطلبين لشكری: -1

 یبسیجیا های لشکری عضویت در سازمان 

 برای کارمندان  14رتبه  دارا بودن حداقل درجه افسر ارشدی )سرگردی( برای کارکنان نظامی و انتظامی و 

 نیروهای مسلح.شاغل 

  ژوهشگران و مربیان سال، پ 8سال، کارشناسان عالی  12حداقل سنوات خدمتی برای فرماندهان و مدیران

 سال می باشد. 3هیئت علمی 

  24سال و برای دارندگان مشاغل غیر راهبردی  28حداکثر سنوات خدمتی برای دارندگان مشاغل راهبردی 

 مام می باشد.سال ت

  سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد داوطلبین گذشته باشد. 2مدت 

گیری ژه دانشگاه تصمیم: در موارد ویژه در خصوص احراز شرایط سنی و استخدامی مذکور، کمیسیون وی1تبصره

 نماید.می
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گاه عالی                            بردیدافع مّلی و تحقیقات راه  دااگشنه و ژپوهش

 شرایط اختصاص داوطلبين كشوری: -2

 قراردادی )کارکنان قراردادی با داشتن ده سال بصورت رسمی، پیمانی و  کشوریهای عضویت در سازمان

 بوع(تدر سازمان م قرارداد پیوسته

  3ژوهشگران و مربیان هیئت علمی سال، پ 8سال، کارشناسان عالی  12حداقل سنوات خدمتی برای مدیران 

 سال می باشد.

  24غیر راهبردی سال و برای دارندگان مشاغل  28حداکثر سنوات خدمتی برای دارندگان مشاغل راهبردی 

 سال تمام می باشد.

  سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد داوطلبین گذشته باشد. 2مدت 

گیری ژه دانشگاه تصمیم: در موارد ویژه در خصوص احراز شرایط سنی و استخدامی مذکور، کمیسیون وی1تبصره

 نماید.می

 فرآيند پذيرش: -3

 :نامثبت( 1

 و به دو طریق زیر انجام می شود: 10/12/1399الی 20/10/1399از تاریخ  نامثبت (1

  داوطلبان لشکری، وزارت اطالعات و وزارت دفاع:  توسط نماینده سازمان و یا مراجعه حضوری 

   :و عالی دفاع ملّی  و پژوهشگاه دانشگاه موجود در سایت ی ثبت ناماینترنتسامانه از طریق داوطلبان کشوری

   www.sndu.ac.ir : به آدرس راهبردی قاتیتحق

 قاتیو تحقعالی دفاع ملّی  و پژوهشگاهدانشگاه بعد از پل هنگام،  ضلع شمال بزرگراه شهید بابایی،تهران، آدرس: )

 (445/19585راهبردی. صندوق پستی 

 باشد.می مربوطهپذیرش نهایی ثبت نام منوط به ارائه معرفی نامه از معاونت منابع انسانی سازمان   :1تبصره

 :نامثبتمدارك ( 2

 (3)طبق پیوست شماره رسمی صادره از معاونت منابع انسانی سازمان متبوع خطاب به دانشگاه نامهیمعرف (1)

معرفی نامه رسمی داوطلبان صرفاً باید از طریق معاونت منابع انسانی سازمان های اصلی لشکری و کشوری  تبصره:

 شود.ارائه مستضعفین بسیج  سازمان و معرفی نامه بسیجیان توسط)که در بخش گیرندگان به آن اشاره شده است( 

 وزارت مصوب ایحرفه دکتری یا فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تایید مورد ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک( 2)

 .روحانیون برای( 3 سطح) ارشد کارشناسی معادل حوزوی تحصیالت یا و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

سال نگذشته  2گواهینامه موقت فارغ التحصیلی در صورتی قابل قبول خواهد بود که از تاریخ صدور آن بیش از : 1تبصره

 باشد.

http://www.sndu.ac.ir/
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هرگونه مدرک یا دانشنامه غیر از دو مورد فوق الذکر مانند دانشنامه یا گواهینامه کارشناسی ارشد با عنوان  :2تبصره

 ه ای و... قابل قبول نخواهد بود.داخلی، مدارک صرفاً دارای ارزش استخدامی، کارشناسی ارشد حرف

توسط معاونت منابع  2شماره  پیوست دستورالعمل آزمون توسط داوطلب و 1شماره  و ارائه فرم پیوست لی( تکم3)

 انسانی سازمان متبوع )برای داوطلبان لشکری(.

 کارشناس خبره، کارشناس ارشد، کارشناس) داوطلب شغلی جایگاه و شغلی دقیق عنوان آن در که کارگزینی حکم( 4)

 . )برای داوطلبان کشوری(گردد امضا و مهر متبوع سازمان انسانی منابع معاونت توسط و شده مشخص( عالی

 فرم و آخرین درجه مصوب(. لباس باعکس داوطلبان نظامی )سفید زمینه  با 3×4رنگی قطعه عکس  6( 4)

 تمامی صفحات(. شناسنامه )صفحات ( روگرفت 5)

 )پشت و رو(. ( روگرفت کارت ملّی6)

برای داوطلبین کشوری  از طریق سامانه ثبت نام( تومان هزار و پنجاه صد) الیر 1500000مبلغ پرداخت الکترونیکی ( 7)

 441004310032439004 حساببه( هزار تومان پنجاهصد و ) الیر 1500000اصل فیش بانکی به مبلغ  ارائهو 

 دانشگاه عالی دفاع ملی برای داوطلبین لشکری -بانک انصار شعبه مرکزی  نزد

با به  حضوریثبت نام را صرفاً از طریق  لشكری، وزارت دفاع و وزارت اطالعات داوطلبان سازمان های  :1تبصره

)با کیفیت،رنگی و خوانا(، در مدیریت نظارت و ارزیابی  همراه داشتن اصل و فایل اسکن شده مدارک ثبت نام

انه اینترنتي سامدر و بسیجیان  داوطلبان كشوریمعاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به انجام برسانند. 

)با کیفیت باال، رنگی و خوانا( نموده و بهمراه سایر اطالعات درخواستی  اصل مدارک ثبت نام را اسکن ثبت نام،

 در سامانه بارگذاری و پس از آزمون، در زمان تشکیل پرونده به دانشگاه تحویل نمایند.

 :توزیع كارت ورود به جلسه آزمون( 3

 به دو صورت زیر توزیع می شود: 18/12/1399 الی 15کارت ورود به جلسه آزمون روز 

  داوطلبانی که حضوراً ثبت نام نموده اند( محل دانشگاه در 16:00الی  08:00ساعت حضوری: از(  

  اند(غیرحضوری: از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام دانشگاه )داوطلبانی که از طریق سامانه ثبت نام نموده 

 كتبي: آزمون( 4

برابر مفاد آزمون هر رشته  02/12/9139شنبه چهارروز ( در 4آزمون کتبی مطابق مواد آزمون )برابر فرم پیوست ( 1

 .شودیمتحصیلی انجام 
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 :مصاحبه( 5

در  انداحراز نمودهعلمی مصوب شورای دانشگاه  یهاشاخص بر اساس ی که حد نصاب نمره رامصاحبه علمی داوطلبان

 گردد.شود برگزار میکه تاریخ آن از سوی دانشگاه اعالم میزمانی

 د.ای از فرایند گزینش بوده و به منزله پذیرش نهایی در آزمون تلقی نخواهد شمرحله دعوت به مصاحبه صرفاًتبصره: 

 :نهايي نحوه پذيرش -4

ظرفیت  باالترین رتبه تا سقفبوده و از پژوهشی  -به شیوه آموزشی تحصیلی دانشگاه یهارشتهدر  نهایی پذیرش

  .شودیمانجام  گرایش/در هر رشته)منوط به احراز حد نصاب تراز مورد نظر(  یو فناوروزارت علوم تحقیقات مصوب 

ی لشکری هاسازمانبوده و  وقتتمام و تحقیقات راهبردی عالی دفاع ملیو پژوهشگاه تحصیل در دانشگاه  :1تبصره 

ی کشوری نسبت به صدور گواهی رسمی موافقت با هاسازمانو  نسبت به صدور احکام انتساب ستیبایماعزام کننده 

 .نهایی اقدام نمایند شدگانرفتهیپذبرای  وقتتمامفراهم نمودن امکان تحصیل 

ت به ( پس از خاتمه تحصیل، مهلت ارائه خدمسال 8) لیتحصمدت  دو برابربایست می شدهیمعرف داوطلبان: 2تبصره 

 سازمان مربوطه را داشته باشند.

نامه وزارت عتف و به تشخيص دانشگاه پذيرش دانشجو در قالب استعدادهاي برتر و درخشان برابر آيين:3تبصره 

 امكان پذير است.

 ي معرفي كننده داوطلبان:هاسازمانوظايف  -5

های تابعه در سراسر کشور و حصول اطمینان از ها و شعبات و سازماناطالع رسانی دقیق و به موقع به همه بخش (1

آگاهی پرسنل نسبت به زمان و شرایط شرکت در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و 

 تحقیقات راهبردی. 

)مورد تایید وزارت علوم(  بررسی دقیق سوابق خدمتی و مدارک تحصیلی کارشناسی ارشدتشکیل کمیسیون جهت  (2

 نامه رسمی به آنان جهت ثبت نام.داوطلب آزمون، قبل از ارائه معرفیپرسنل 

 داعا در تحصیل به عالقمند و شرایط واجد پرسنل بین از هابهترین عضویابی شناسایی و (3

به دانشگاه با ارائه معرفی نامه رسمی با مهر و امضای معاونت منابع انسانی  نامثبتداوطلبان حائز شرایط  معرفی (4

 باشد.نامه مذکور می(. پذیرش نهایی داوطلبان صرفاً منوط به ارائه معرفی3شمارهفرمطبق) سازمان

 تا پذیرش نهائی داوطلبان. نام ثبتتعامل با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از زمان  (5

نحوه پذیرش(  1تبصره اساس بر) یآموزشلشکری در مدت  شدگانرفتهیپذو ارسال حکم انتساب به تحصیل  صدور (6

 به سازمان.افراد پذیرش نهایی کتبی پس از اعالم از معاونت منابع انسانی سازمان مربوطه، بالفاصله 
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 )بر اساس یکشور شدگان رفتهیپذبرای  وقت تمامگواهی رسمی مبنی بر فراهم کردن امکان تحصیل  صدور (7

ترین سازمان مربوطه، پس از اعالم کتبی پذیرش نهایی افراد به نحوه پذیرش( از معاونت منابع انسانی باال 1تبصره

 سازمان.

اخذ تعهدنامه کتبی از پذیرفته شدگان آزمون مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل پس از خاتمه  (8
 سال(. 8ی )به میزان آموختگدانشتحصیل و 

 موارد هماهنگي: -6

 تماس حاصل فرمایند. نام ثبتحوزه  021-27352246 تلفنبا شماره  توانندیمیا داوطلبان  هاسازماندر صورت لزوم،  (1

( داوطلبان عالقمند، ابتدا دفترچه راهنمای آزمون را به دقت مطالعه نمایند، مدارک الزم را دقیقاً طبق مفاد مندرج در 2

 خود را تا دریافت تاییدیه نهایی به انجام برسانند. دفترچه تهیه و آماده نموده و سپس مراحل ثبت نام حضوری/اینترنتی

 )حضوری/اینترنتی( را به روزهای پایانی مهلت ثبت نام موکول ننمایند. ( داوطلبان زمان ثبت نام خود3

به  متبوعه یهاسازمانو همچنین از طریق  سایت دانشگاه از طریق ،برگزاری آزمونو شرایط تغییر در زمان ( هرگونه 4

 خواهد شد. یرساناطالعان داوطلب
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 1 شماره پیوست
 

 «توسط داوطلب تکمیل شوداین فرم » 

 فرماندهي كل  قوا 
 ستادكل نيرواهی مسلح
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  ««ژپوهشیژپوهشی  سوابق خدمتی، مسئولیتی، آموزشی وسوابق خدمتی، مسئولیتی، آموزشی و  اطالعاتاطالعات  فرم ثبتفرم ثبت»  »                

  

  
 

 

 

  

   

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 شماره پیوست
 

 (       جانبازت)درصد                           )مدت حضور در جبهه اه ماه(                                        )خانواده شهید(                     :   احرانی و خدمم در مناطد ، شرایط یا ماموریتهات ویژه  ،وضعیم ایثارگرت -7

 
 

 اه ماه( )مدت اسیج فعال          (اه ماه هات عملیاتی)مدت خدمم در یگان (  )مدت خدمم در مناطد محروم اه ماه        مدت خدمم در امور پشتیبانی مستقی  جبهه و جنگ اه ماه(    ))مدت اسارت اه ماه(    

 

 «این فرم توسط سازمان تکمیل شود» 

گاه عالی دافع مّلی و تحقیقات راهبردیژپدااگشنه و    وهش



 

 

 

  

  

 ««  دكتريدكتري  آزمون ورودي مقطعآزمون ورودي مقطعدردر  نام داوطلبنام داوطلبنامه ثبتنامه ثبتمعرفيمعرفي» » 

 

 ... ...............................................ره پرسانل   يباه ما    ..........................................فرزناد  ................................................................بدينوسيله به آقاي  

پي اااااااااااين    در  ستاااااااااااا د   رسااااااااااا    13كاااااااااااه  ز  ااااااااااايري                      

سااايز ي   د ره  حااايا حيدااار در  و درباااوده   .......................... ..................................................................قوه وز ر  ينه سااايز ي 

 جايزه    بيماد د ت  ا  ه خب  شغوا .........................................................................در پست سيز ين  ....................................................................

و د نشااهيه  14010-1400    ساايا  يصاايل  (Ph.D)  صصاا  آز ااو  ورود   ع اات دكتاار مااود در د ده  اا 

رماااته  و ................................................................ در حاااوزه عيعااايا ر هيااارد  و  ي عااايد  دفاااي   لااا   پژوهشاااهيه 

ر چايرچو   د ناي  و در واورا قياود    ثيتپژوهش  -به ميوه آ وزم  ................................................................................ يصيل 

 يصيل ن ييند.  1399 10 20 ورخه  3101 1 1182 457 هدستور دع ل  بالغ  م ير

 وزارتخانه/قوه/سازمانكل معاون منابع انساني خانوادگي نام و نام                                                                                 

 مهر و امضاء 

 

 دفاي   عايد   ژوهشاهيه پ و د نشهيهخ ي  به بي سربرگ سيز ي   ربوطه ط  ني ه    رس    عرف  ني ه سيز ي   تيو  بييد   تن» وجه: 

 عاي    نيبت  نساين  باير رين   عيونت    ضي    هر و ويدر مده و بي درج دذكر  نظيم و  فوق  تنو دقيعيً   يبق  ر هيرد   يعيعيا و  ل 

 « رسيا گرددبه د نشهيه  قوه وز ر  ينه سيز ي 
  

  

  

 .......................................................................شماره :

 ................................................................... اترخي:

 ...............................................................ويپست: 

3 پیوست شماره  
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گاه عالی دافع مّلی و تحقیقات راهبردی   دااگشنه و ژپوهش
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