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  1400سال   Ph.D دكتري آزمون در شركت و نام ثبت راهنماي دفترچة

ت اله ي تحصاا  براساا ق ن نون سااو پ ي ش درن دانداا و د  دي    1400آزمون دكتري ساا   

م لس محترم  18/12/1394ن ع لي كدااو  مصااور مو    ه  ي مراكز آموز تكم لي د  داندااه  

س   صوب ت  الشو اي ا د و د  دي      » مي ي م سو پ ي ش درن دان   «ه ي تحص  لت تكم لي  شو اي 

ي مصاا حبه علمي ي ا زد بي سااوابو آموزشااي     (كتبيآزمون )سااو پ علمي )د ن لب دي مرحله 

م ي شااركت دايبلب ن د  آزمون ن  شااودل ل ا شاارادض ي طااوابض  بتبرگزا  مي (شژيهدااي ي او ي ي

 لگرددم ميالم كو  به شرح ادن داترچه  اهوم  اع

 فهرست

 

 4 ......................................................................... نام ثبت یعمل یراهنما: اول بخش

 4 ............................................................................................... نام ثبت از قبل اقدامات

 4 .......................................................................................... اختصاصي و عمومي شرايط

 4 .................................................................................آن پرداخت نحوة و نام ثبت هزينة

 4 ............................................................................. نام ثبت براي زمال اطالعات و مدارك
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3 
 

 20 ......................................................................................... دفترچه اصطالحات فيتعر

 21 ............................................................................................... مهم نكات و ها توصيه

 

  



  

4 
 

 ثبت نام عملی راهنمای: اول بخش

 اقدامات قبل از ثبت نام
 

 اقدام از پيش. شودنجام ميا لشكري( )جهت داوطلبين حضوري و )جهت داوطلبين کشوري( نام در آزمون دکتري به صورت اينترنتي ثبت 

 .زم را تهيه کنيدالمدارك  و کنيد  توجه دفترچه  اين توضيحات به تم اسالز آزمون، در نام ثبت به

  www.sndu.ac.irدانشگاه عالي دفاع ملي گاه اطالع رساني نشاني در

 د.کني مراجعه (1وست يي) 1ول شماره جدبه  1400ال ش در سي پذيراهاي امتحاني دارمجموعه براي اطالع از

نامه خواسته شده است  ويس تقاضان پيش در که اطالعاتي يا خود عكس مانند مدارکي الزم است کنيد، روعقبل از اينكه ثبت نام خود را ش

 .کندمي راهنمايي ثبت نام ايانته تا قدم به قدم را مانام خود را شروع کنيد. توضيحات اين بخش ش را آماده کنيد و پس از آن ثبت

 جدول زمانبندي فراينده

 رديف موضوع تاريخ

 1 ثبت نام 10/12/1399 -1399 /21/10

 2 ت نام(بت نامي و يا ويرايش )همزمان با ثبمشاهده،کنترل اطالعات ث 10/12/1399 -1399 /21/10

 3 اري آزمونزعيه دريافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگانتشار اطال 10/12/1399

 4 آزمون و برگ راهنماي آزموندريافت کارت ورود به جلسه  12/1399/ 18الي 15

 5 زمان برگزاري آزمون ورودي دکتري 20/12/1399

 6 و دعوت به مصاحبهاعالم نتايج اوليه آزمون  1/03/1400

 7 اعالم نتايج نهايي 25/06/1400

 هرگونه تغيير در تاريخ هاي درج شده در جدول فوق از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد. **

 شرایط عمومی و اختصاصی
 .همة داوطلبان براي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري بايد شرايط عمومي و اختصاصي را رعايت نمايند

 .را ببينيد 19ع از شرايط عمومي و اختصاصي صفحة البراي اط

 هزینة ثبت نام و نحوة پرداخت آن
 امانه ثبت نام سصد و پنجاه هزار تومان( از طريق ) الير 1500000پرداخت الكترونيكي مبلغ داوطلبين کشوري:  -1

بانک انصار  نزد 441004310032439004 حساب بهصد و پنجاه هزار تومان() الير 1500000مبلغ واريز  :داوطلبين لشكري -2

 هنگام ثبت نام حضورياصل فيش بانكي  ارائه و  اع مليدانشگاه عالي دف -شعبه مرکزي 

 زم برای ثبت نامالعات المدارك و اط
بت نام در کنيد، پيش از ورود به صفحة ثها مراجعه مي نام به کافي نت اگر امور مربوط به ثبت نام را خودتان انجام مي دهيد يا براي ثبت

 .اشيدبرا تهيه و در دسترس داشته  زيرعات مورد نياز مندرج در ال، مدارك و اطدانشگاهرساني الع درگاه اط
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 نام زم برای ثبتالعات المدارك و اط
 .ايد دهآماده کر را نام ثبت براي الزم اطالعات و مدارك همة شويد مطمئن ميتوانيد زير تنگاهي به فهرس با

  شناسنامه و کارت ملينگي  فايل اسكن شده ر

 با زمينه سفيد  عكسرنگي  فايل اسكن شده

 مدرك کارشناسي و کارشناسي ارشدفايل اسكن شده رنگي  

 توضيحات عكس
 :ک قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن کنيدي تم اسالزبراي ثبت نام در آزمون دکتري، 

 شده گرفته جاري درسال که اضافي يه هايو بدون حاش 6×4يا  3×4ابعاد عكس 

 ( ذخيره شود.jpg) ( اسكن و در قالبمگابايت 1 پيكسل )حداکثر 200 × 300و حداقل  300 × 400عكس بايد با حجم حداکثر 

 تصوير داوطلب بايد تمام رخ ، کامال واضح و بدون اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد._

 ه سفيد باشد.عكس ، مربوط به سال جاري و بهتر است رنگي و با زمين_

 اسكن عكس از روي کارت هاي شناسايي )کارت ملي ، شناسنامه و مدراك مشابه ( قابل قبول نيست._

 .رندنام داوطلب باطل مي شود و اجازه شرکت در آزمون را ندا ر صورت استفاده از عكس غير معتبر، ثبتد_

موضوع اکثراً براي  تباه در ارسال عكس داوطلبان که اينهاي قبلي، در خصوص اش ت به وجود آمده در آزمونالبا توجه به مشك_

نام شما توسط  گردد چنانچه ثبتم را ندارند، رخ داده است تأکيد ميالزعات در سيستم دقت الکه خود و يا فرد وارد کننده اط داوطلباني

عكس داوطلب  د تا اشتباهاُرسالي دقت کنيعات ثبت نامي، حتما نسبت به کنترل عكس االوه بر کنترل اطالشود، ع فرد ديگري انجام مي

مطابق  وي با و دهش تلقي متخلف عنوان به فرد اشتباه، عكس ارسال صورت در است بديهي. نگردد ارسال ماديگري به جاي عكس ش

 .مقررات رفتار خواهد شد

 تكاليف داوطلبان برای شرکت در آزمون

  www.sndu.ac.irنشاني به دانشگاه عالي دفاع ملي اينترنتي سايت به مراجعه

 و مطالعه دقيق آندانشگاه  اينترنتي سايت از نام ثبت راهنماي دفترچه دريافت 

 ثبت نام جهت نياز مورد اطالعات و مدارك نمودن آماده 

 .15/12/1399 هيكشنبروز  تا 21/01/1399 مورخ يكشنبه روز از 1400 سال (D .Ph) دکتري ورودي آزمون براي نام ثبت 

 .دکن شرکت مربوط آزمون در و ثبت نام، امتحاني مجموعه يک در مي تواند فقط عالقه اساس بر داوطلب هر

 ژه داوطلبين کشوري()وي .دارد دريافت ،دانشگاه اينترنتي سايت طريق از مقرر موعد در را آزمون جلسه به ورود کارت

 .دهد آزمون پاسخ سؤالهاي به و کند شرکت آزمون در شده، حاضر ميشود ينتعي او براي کهي محل در 

 اقدام به ثبت نام-2
 شوووما بوووه کوووه را مقرراتوووي و ضووووابط هموووة و داريووود ترسزم را در دسوووالعوووات طالدر صوووورتي کوووه هموووة مووودارك و ا 

  .توانيد ثبت نام کنيد ايد، اکنون مي شود مطالعه کرده مربوط مي

http://www.sndu.ac.ir/
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 )ویژه داوطلبين کشوری( کنيد می مراجعه نت کافی به نام ثبت برای اگر
زيووور را  واردمووو اسوووت، داده روي قبووول سوووالهاي در داوطلبوووان برخوووي نوووام ثبوووت در کوووه تيمشوووكال از گيريبوووراي پيشووو

 :رعايت کنيد

  .ذار نكنيديگري واگعات و بخصوص عكس خود را کنترل کنيد و اين کار را به فرد دالقبل از تأييد نهايي، اط

 است لب الزاميکنترل و نگهداري در پرونده شخصي داوط براي برگ پرينت از فرم نهايي ثبت نام تهيه يک
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 :حوه تكميل تقاضانامه اينترنتينو  ورود به صفحة ثبت نام آزمون دکتری

 

 

 مرورگر آدرس يدر کادر باال Azmoon.Sndu.ir رديباال شكل گ يتا صفحه  ديو منتظر بمان ديسيرا بنو. 

 ديکن کيثبت نام کل نهيگز يبر رو د،يکن يصفحه دو شاخه ورود و ثبت نام را مشاهده م انهيم در کادر. 

 يشوكر : پرسونل ل ياهو  نوه ياز گز يكو يسوسس   د،يو خوود ثبوت کن   يکلمه عبور دلخوواه بورا   کيباال را پر کرده و  يکادرها، 

ده بووا رنوو  شووعبووارت مشوخ    را انتخوواب کورده، پووس از آن  يپرسوونل وزارت دفواع و کشووور  پرسونل وزارت اطالعووات، 

 .ديوارد کن ”يتيکد امن“را در کادر  يآب

 .ندتوجه: کارکنان وزارت اطالعات، وزارت دفاع و لشكري تنها بصورت حضوري بايستي ثبت نام نماي

 ديشو انهساموارد  ،کردن آن از شاخه ورود دييتلفن همراه و تا يتوسط سامانه بر رو يکد فعالساز افتيپس از در. 
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 شود. يده مدا شيبه شما نما ديکن يط ديکه با يکه در سمت راست آن مراحل ديشو يصفحه مواجه م نياز ورود با ا پس 

 پس از  د،يه مرحله بعد بروب ديتوان يبوده و در صورت پر نكردن آن نم يکه در کنار عنوان آن عالمت * وجود دارد الزام ييکادرها

 300و عرض آن  كسليپ 400 ري)ارتفاع تصوديخود را به سامانه انتقال ده ريه و تصوکرد کيانتخاب عكس کل يبر رو فرم ليتكم

 (.كسليپ

 ديکن کيدکمه ثبت اطالعات کل ياطالعات بر رو ليپس از تكم. 
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 ميبه مرحله دوم رفت ديکن يهمانطور که در سمت راست صفحه مشاهده م. 

 ديتولد خود را در سامانه وارد کن خيرتا نيمرحله اطالعات استان و شهر محل تولد و همچن نيدر ا. 

 ديکرده تا به مرحله بعد برو کيثبت اطالعات کل ياطالعات بر رو ليپس از تكم. 

 

 ادداشتينام  نيمهآن را در کادر مشخ  شده با  حاتيخود را مشخ  کرده و در صورت وجود توض يجسمان تيمرحله وضع نيدر ا 

 .ديکن
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 ديصفحه را فعال کن نييدر پا” چپ دست“ نهيگز ديکه چپ دست هست يدر صورت. 

 ديکرده تا به مرحله بعد برو کيثبت اطالعات کل ياطالعات بر رو ليپس از تكم. 

 ديخود را وارد کن يمرحله اطالعات مربوط به محل سكونت فعل نيدر ا. 

 ديکرده تا به مرحله بعد برو کيثبت اطالعات کل ياطالعات بر رو ليپس از تكم. 
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 ديوارد کن يبه همراه کد استان يشماره تماس ضرور کيمرحله شماره تماس منزل، محل کار و  نيدر ا. 

 ديخود را وارد کن کيپست الكترون ديتوان يو...(، به دلخواه م ليميج ل،يمي)ا کيدر کادر پست الكترون. 

 ياز شناسه ها يكيت نام به عنوان را در زمان ثب شماره تلفن نيا رايز د،يباش يشماره تلفن خود نم رييدر کادر تلفن همراه قادر به تغ 

 .دييفرماسامانه مراجعه ب يبانيشماره به پشت نيا رييبه تغ ازيدر صورت ن د،يسامانه مشخ  نموده ا يبرا ورود

 

 زه نوشته شده اندا تيکه رعا دييدقت بفرما د،يصفحات شناسنامه خود را به سامانه ارائه ده ريو تصاو يکارت مل ريمرحله تصو نيدر ا

 است. يضرور ريتصو يدر باال

 ميشو يآزمون م ثبت آزمون وارد شاخه اطالعات يبر رو کيبوده و با کل يمرحله از شاخه اطالعات شخص نيمرحله آخر نيا. 
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 دييرا مشخ  بفرما شرکت نماييددر آن آزمون  ديخواه يکه م يمرحله رشته و حوزه ا نيدر ا. 

 ميرو يات به مرحله بعد مثبت اطالع يبر رو کيبا کل. 

 



  

13 
 

 ينياستخدام و شماره کارگز خي: سازمان استخدام کننده، نوع استخدام، تارليخود، از قب ياطالعات استخدام ستيبا يمرحله م نيدر ا 

 .ديکن را وارد

 ميرويثبت اطالعات به مرحله بعد م يبر رو کيبا کل. 

 

 ديدر سامانه وارد کنرا اه اطالعات مربوط به آن شغل خود را به همر نيآخر ستيبا يمرحله م نيدر ا. 

 ميرو يثبت اطالعات به مرحله بعد م يبر رو کيبا کل. 
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 دييفرمابارشد را وارد  يو کارشناس يخود در مقطع کارشناس يدانشگاه التيمرحله اطالعات مربوط به تحص نيدر ا. 

 ميرو يثبت اطالعات به مرحله بعد م يبر رو کيبا کل. 

 

 دييو ... را وارد بفرما جيبس ،يثارگريمرحله موارد مربوط به ا نيدر ا. 

 ديخاب کنصفحه را انت يدر باال” ندارم يثارگريا“ نهيگز ديتوان يشود م يموارد شامل شما نم نيکه ا يدر صورت. 

 ميرو يثبت اطالعات به مرحله بعد م يبر رو کيبا کل. 

 

 ديسكن به سامانه دهخود را پس از ا ازيمرحله مدارك مورد ن نيدر ا. 

 کادر مورد نظر مشخ  شده. يباشد که باال يهمان مقدار ستيبا يم ريکه اندازه تصاو ديدقت کن 

 ميرو يثبت اطالعات به مرحله بعد م يبر رو کيبا کل. 
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 ديقسمت آن را ثبت کن نيا در ديتوان يم ديدار يکه سابقه پژوهش يدر صورت. 

 ديکن کيکل ديجد يابقه پژوهشدرج س نهيگز يکار بر رو نيا يبرا. 

 

 ديکن رهيذخ تيو در نها ليرا در خصوص آن تكم گريموارد د شود پس از انتخاب نوع سابقه يکه باز م يدر پنجره ا. 
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 ديوارد کن امانهبه س ”ديجد يدرج سابقه پژوهش“ نهيگز يبر رو کيبا کل ديتوان يم ديدار يبه هر تعداد که سابقه پژوهش. 

 يکار بر رو نيا يبرا د،يمرحله عبور کن نياز ا ديتوان يم ديندار ياگر سابقه ا نيهمچن ديسابقه خود را ثبت کردکه  يدر صورت 

 .ديکن کيشده کل ياز شاخه ها معرف يكيپرداخت وجه آزمون که به عنوان 

 

 ميشما مشخ  کرده ا يبرا ريتصو نيپرداخت وجه آزمون را با کادر قرمز در ا. 

 دياستفاده کن ديتوان يم ”نيپرداخت آنال“و  ”يبانك شيپرداخت با ف“دو روش  پرداخت از يبرا. 

 ديخود را به سامانه ارائه ده زيوار شياسكن ف ستيبا يم يبانك شيپرداخت با ف نهيدر صورت انتخاب گز. 

 انجام  نيود را به صورت آنالخ زيرا انتخاب نموده و وار يكيدرگاه ها  انياز م ستيبا يم نيپرداخت آنال نهيدر صورت انتخاب گز

 .ديده

  مشاهده و اطالعات وارد کرده خود را  ،فشار دادن دکمه پرينتتكميل گرديده و مي توانيد با به صورت موقت اينجا کار ثبت نام در

 از صحت آن مطمئن شويد

  پذيرد.هنگام دريافت کارت ورود به جلسه صورت ميثبت نام نهايي به ذکر است الزم 
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 عات در تقاضانامه ثبت نامیالات مهم در خصوص ثبت اطكن
 سوابق آموزشي فرد توسط مرحله بررسي در يالماع نامه شيوه اسندارد و صرفا بر اس عدل داوطلبان تاثيري در مراحل گزينشم 

 .مورد بررسي قرار مي گيرد ذيربطدانشكده هاي 

  دانشگاهايت اين مراجعه به س باين دفترچه مطابق دستورالعمل ذيل ميشود پس از مطالعه دقيق ا داوطلبان توصيهبه (sndu.ac.ir) 
افزاري  نحوه تكميل فرم در برنامه نرم راهنماي جامع افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناُ م را بر اساس بندهاي برنامه نرمالزات العطا

 .عه نمايندتوانند به اين راهنما مراج ع بيشتر ميالاوطلبان براي کسب اطو دنام اينترنتي موجود بوده  ثبت

 شجو پس از گذراندن تعداد باشد که پس از پايان دوره متوسطه آغاز شده و دان مي ساله 5 دورهاي تهمنظور از کارشناسي ارشد پيوس

: گرايشهاي ارشاد و سالميا معارف و الهيات: تحصيلي ته هايواحدهاي معين، به دريافت مدرك کارشناسي ارشد نائل ميشود  )مانند رش

 دوره انپاي از پس که ساله، 6 تاي اس م، قرآن و حديث( و منظور از دکتري عمومي دورهالک و فلسفه اسالمي، حقوق مباني و فقه

هاي  مانند رشته)ود شمي نائل عمومي دکتري مدرك دريافت به معين، واحدهاي تعداد گذراندن از پس دانشجو و دهآغاز ش متوسطه

 (... تحصيلي: پزشكي، دندانسزشكي، داروسازي، دامسزشكي و
 27 معدل مندرج در صفحه دانشجويان سال آخر مقطع کارشناسي ارشد و يا دکتري عمومي، ميبايست نسبت به تكميل و تأييد فرم 

ام و آن را نزد خود نگهداري ري عمومي خود اقدو يا دکت همين دفترچه راهنما، از سوي دانشگاه محل تحصيل مقطع کارشناسي ارشد

 .نمايند، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه گردد
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 بخش دوم: شرایط و مقررات

 و نحوه پذیرش دانشجو  امتحانات

 :مواردي در خصوص آزمون

 .برگزار خواهد شد 20/12/1399ز جمعه بيني شده، در رو بر اساس برنامه زماني پيش 1400سال  (Ph.D) آزمون ورودي مقطع دکتري

ناسي ارشد در هر کارشناسي و کارش مقاطع التحصيل فارغ تجربيات و دانش حد در مورد حسب اختصاصي امتحانات تالؤس طحس (الف

 .رت ميگيردصو (1)پيوست  1شماره ريزي و براساس ضرايب جدول  هاي مصوب شوراي عالي برنامه رشته، مطابق فهرست برنامه

اي طراحي  ت به گونهاالؤنمايند، توجه داشته باشند س نام مي ثبت 1400سال  (D.Ph )کليه داوطلباني که در آزمون مقطع دکتري (ب

ه آزمون جداً خودداري نمايند. لذا از آوردن هرگونه ماشين حساب در جلس باشد، گرديده که نياز به استفاده از ماشين حساب در آزمون نمي

ايشان برخورد خواهد  هاي مربوط با نامه بديهي است در صورت مشاهده، داوطلب به عنوان متقلب محسوب گرديده و طبق ضوابط و آئين

 .شد

 نحوه پذیرش

ميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيالت تك» براساس قانون :

نامه  شامل دو مرحله است كه هر يك از مراحل مطابق با شيوه (D.Ph) پذيرش دانشجو در مقطع دكتري« كشور 

 .اجرايي آزمون انجام ميگيرد

ي که داوطلبان»اري آزمون، ز برگزا پس و ميشود انجام دانشگاه توسط که تاساختصاصي مرحله اول آزمون  معرفي اوليه داوطلبان:)الف :

 گردند.به مصاحبه علمي دعوت مي  با هماهنگي دانشگاه ،«حد نصاب هر رشته را بدست آورده اند

 پذيرش نهايي داوطلبان:  (ب

ي هاگروهتيجه مصاحبه ( و نکتبيزمون ) آعمومي نجشبراساس نتيجه سدعوت شده به مصاحبه، پذيرش نهايي از بين داوطلبان 

ست گزينش نهايي آزمون اصورت خواهد گرفت. شايان ذکر از سوي وزارت عتف م شده الظرفيت اع برابر وسي مدارك ، برر علمي

 .براساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد

وده و نمره آن در مقدار نمره دانشگاه مجاز به برگزاري آزمون کتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي مرحله دوم ب : 2تبصره 

 .احبه علمي لحاظ ميگرددمص
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  شرایط عمومی و اختصاصی
 :نعي نداشته باشندمزم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و از لحاظ مقررات وظيفه عمومي الداوطلبان 

  :شرایط عمومی
 باشد:اين شرايط براي تمامي داوطلبين يكسان و به شرح زير مي

 رزشی:هاي اعتقادي و ا(  شايستگی1

  انقالب اسالمي و واليت مطلقه فقيه.(ص)ي اسالم ناب محمديو مباناعتقاد و التزام عملي به اصول ، 

  يريپذ تيمسئوليي، انقالبي گري و گراتحولبرخورداري از روحيه 

 داشتن صالحيت هاي امنيتي و مكتبي 

 ي علمی:هایستگيشا(  2

  و بهداشت، درمان  مصوب وزارت ياحرفهدکتري  اي يفناورتحقيقات و  مصوب وزارت علوم،ارشد ي کارشناسدارا بودن مدرك

 تحصيالت حوزوي معادل کارشناسي ارشد براي روحانيون. ايو  پزشكي آموزش

 داشتن مدرك تحصيلي دافوس براي داوطلبان گرايش دفاع ملي 

 آشنايي کافي با مباحث تخصصي رشته انتخابي، معارف اسالمي و زبان انگليسي 

به ارائه مدرك  در طول مدت تحصيل و قبل از آزمون جامع نسبت ستيبايمدر صورت فقدان مدرك زبان، دانشجو  :1 تبصره

 دانشگاه اقدام نمايند. قبول موردقبولي زبان 

 دارندگان مدارك داخلي و معادل کارشناسي و کارشناسي ارشد )غير مصوب وزارت علوم( :2تبصره

 شرایط اختصاصی:

 ص داوطلبين لشكري:شرايط اختصا -1

 هاي لشكري و بسيجعضويت در سازمان 

  دان براي کارمن 14دارا بودن حداقل درجه افسر ارشدي )سرگردي( براي کارکنان نظامي و انتظامي و رتبه 

 نيروهاي مسلح.شاغل 

  سال  3هيئت علمي  ژوهشگران و مربيانسال، پ 8سال، کارشناسان عالي  12حداقل سنوات خدمتي براي فرماندهان و مديران

 باشد.مي

  باشد.سال تمام مي 24سال و براي دارندگان مشاغل غير راهبردي  28حداکثر سنوات خدمتي براي دارندگان مشاغل راهبردي 

  سال از اخذ مدرك کارشناسي ارشد داوطلبين گذشته باشد. 2مدت 

 نمايد.گيري ميژه دانشگاه تصميمکميسيون ويدر موارد ويژه در خصوص احراز شرايط سني و استخدامي مذکور،  :1تبصره

 

 شرايط اختصاص داوطلبين كشوري: -2

 ازمان سهاي کشوري بصورت رسمي، پيماني و قراردادي )کارکنان قراردادي با داشتن ده سال قرارداد پيوسته در عضويت در سازمان

 مطبوع(

  سال مي باشد. 3ژوهشگران و مربيان هيئت علمي ، پسال 8سال، کارشناسان عالي  12حداقل سنوات خدمتي براي مديران 

  ل تمام مي باشد.سا 24سال و براي دارندگان مشاغل غير راهبردي  28حداکثر سنوات خدمتي براي دارندگان مشاغل راهبردي 

  سال از اخذ مدرك کارشناسي ارشد داوطلبين گذشته باشد. 2مدت 

 نمايد.گيري ميژه دانشگاه تصميمني و استخدامي مذکور، کميسيون وي: در موارد ويژه در خصوص احراز شرايط س1تبصره

مورخ  تكميلي تتحصيال هاي دوره در دانشجو پذيرش و سنجش شوراي جلسه چهارمين مصوبه اسبر اس: 2بصرهت

م ، حتي در صورت عد 1399متمركز سال  هاي روزانه در آزمون دكتري نيمه شدگان نهايي دوره پذيرفته 18/10/1395
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 1400سال  (Ph.D) دكتري تخصصي آزمون در شركت و نام ثبت به مجاز قبولي، تهنام و يا انصراف قطعي از رش ثبت

 .نخواهند بود

ن التحصيال فارغ جز به) اي حرفه دكتري و ارشد كارشناسي مقطع نالفارغ التحصي يا و آخر سال جوياننشدا :3تبصره 

 ميباشد، حق ثبت 00/14پزشكي و دكتري پزشكي(، كه معدل آنان كمتر از كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري عمومي دام

 .نام و شركت در اين آزمون را ندارند

 .ها ارائه دهد تذكر مهم: داوطلب بايد در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرك معتبر به دانشگاه

 حات دفترچه التعریف اصط

  :تعاريف

 :كار رفته در اين دفترچه به شرح زير استحات بالمفاهيم بعضي از اصط

 معني و مفهموم اصطالح

 الف( مقطع دكتري

د و رسالت انجام ترين مقطع تحصيلي آموزش عالي است که به اعطاي مدرك تحصيلي مياالب
ر رفع نيازهاي دهاي مختلف علوم و فناوري  آوري در زمينه آن تربيت افرادي است که با نو

 .دانش مؤثر باشند کشور و گسترش مرزهاي

 ژوهشیپ -ب( شيوه آموزشی
نامه  ايانپاي که محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي، کارهاي پژوهشي و  دوره

 .است

 ج( شيوه پژوهش محور

شي مقطع دکتري تخصصي است که با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي آموز
وط به مقطع دکتري پژوهش محور مشر محدود و ارائه رساله برگزار ميشود. برگزاري

قرارداد،  داشتن)طرح پژوهشي تقاضا محور طرح پژوهشي داراي کارفرماي مشخ  که برابر
بر آن توسط  هاي نظارت اجراي آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات کامل آن به همراه هزينه

خصيت حقوقي ش(با کارفرماي مشخ   شود( کارفرما تامين و نتيجه کار نيز تحويل گرفته مي

ه دانشگاه/مؤسسه اعم از دولتي و غيردولتي است که طي يک قرارداد، انجام طرح پژوهشي را ب
موضوع قرارداد  هاي انجام و نظارت بر اجراي واگذار نموده و متعهد به تأمين کليه هزينه

 .باشد مي (است

 د( طرح واره

است که در  هاي پژوهش محور لواره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته مح منظور از طرح
طلب تهيه م شده است توسط داوالمحور که از طرف مؤسسه اع راستاي طرح پژوهشي تقاضا

بصورت مكتوب  و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري

 .شود ارائه مي

 ه( پايان نامه
هنمايي و ه تحصيلي مربوط و تحت رافعاليت پژوهشي و تحقيقاتي است که در زمينه رشت

 .مشاوره، استادان و هيئت داوران قرار ميگيرد

 و( سمينار
وضوع مورد مآيند و به تشريح  ظور تحقيق و تتبع نظري است که دانشجويان گرد هم ميمن

 .مطالعه خود ميسردازند

 ز( گروه امتحانی

- 1 :فتگانها به گروههاي ههاي مختلف تحصيلي آموزش عالي با توجه به تجانس آنه رشته

- 6هنر،  - 5شاورزي و منابع طبيعي، ک- 4ني و مهندسي، ف- 3علوم پايه، - 2علوم انساني، 

 .شود زبان تقسيم مي- 7دامسزشكي و 

 ح( مقاطع تحصيلی
اعطايي در پايان تحصيل است که  مقواطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و نوع مدرك

 :عبارتند از
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 4- *کتري عمومي د- 3د )فوق ليسانس(* کارشناسي ارش- 2)ليسانس( *  کارشناسي 1-

 D.Ph دکتري تخصصي

 ط( كارشناسی ارشد پيوسته
س از گذراندن باشد که پس ازپايان مقطع متوسطه آغاز شده و دانشجو پ ساله مي 5دورهاي 

 .تعداد واحدهاي معين، به دريافت مدرك کارشناسي ارشد نائل ميشود

 عمومیدكتري ي( 
ز گذراندن ساله که پس از پايان مقطع متوسطه آغاز شده و دانشجو پس ا 6دورهاي است 

 .تعداد واحدهاي معين، به دريافت مدرك دکتري عمومي نائل ميشود

 دكتري تخصصیك( 
مومي آغاز ترين مقطع تحصيلي رسمي که پس از مقطع کارشناسي ارشد و يا دکتري ععالي 
له، موفق به گذراندن تعداد واحدهاي درسي معين و دفاع از رسا شود و دانشجو پس از مي

 .دريافت مدرك دکتري تخصصي ميگردد

 .يباشدمکوچكترين واحد سازماني آموزشي يا پژوهشي مستقر در مؤسسه و يا دانشكده  ل( گروه آموزشی

 م( مجوعه امتحانی
رشد و دکتري ا)کارشناسي  قه و يا ارتباط آخرين مدرك تحصيلي خودالداوطلب با توجه به ع

 .تنام مي کند عمومي(در آن ثب

 ن( دانشجوي سال آخر

ارشناسي ارشد بطور قطع در مقطع ک 31/6/1400شود که حداکثر تا تاريخ  ق مياله کسي اطب
ز کشور مورد اها و مؤسسات آموزش عالي داخل و يا خارج  و يا دکتري عمومي، از دانشگاه

اشت، وزارت بهد فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ياب اللي انقتأييد شوراي عا
 .حصيل شودالت درمان و آموزش پزشكي فارغ

س( تعهد خدمت آموزش 

 رايگان

ن آزمون پذيرفته اصله پس از فراغت از تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد در ايالفکه ب رادياف
ياي آموزش رايگان وزش رايگان از مزانامه اجرايي قانون آم آيين 2شوند و به موجب ماده  مي
مقاطع تحصيلي  مندي از آموزش رايگان آنان در اند، تعهدات مربوط به بهره مند شده بهره

وابسته  هاي پذيرد. درخصوص رشته ت مقطع دکتري انجام ميالگذشته پس از پايان تحصي

 .به وزارت بهداشت برابر با ضوابط و شرايط مربوطه عمل خواهد شد

 عدل( مع

ن الحصيالت هينامه موقت يا مدرك رسمي فارغعبارت است از نمره ميانگين مندرج در گوا
حصيل لتا مقاطع مختلف کارشناسي، کارشناسي ارشد و يا دکتري عمومي. در صورت فارغ

ل آخر مقطع ك، ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده براي دانشجويان سامالنشدن 
حصيل خواهند الت فارغ 31/6/1400تري عمومي که حداکثر تا تاريخ کارشناسي ارشد و يا دک

 .باشد شد، مي

 

 ها و نكات مهم توصيه
وعه امتحاني مورد نظر، نام اي، ارسال عكس، مجم زم است در درج کد ملي، نام خانوادگي و نام، مشخصات شناسنامهالداوطلبان  1-

  .افي به عمل آورندزم ديگر دقت و توجه کالعات الشهرستان و تمامي اط

  .دشعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد الم و ارسال هرگونه اطالبديهي است درصورت اع-2

 دانشجويان سال آخريا دکتري عمومي و  کل اکتسابي مقطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد ومعدل براي درج  نالالتحصي فارغ-- 3  

حات مربوط به معدل به توضي 1399-1400د و يا دکتري عمومي براي درج ميانگين واحدهاي گذرانده سال تحصيلي مقطع کارشناسي ارش

  .مراجعه کنند

م است الزالتحصيل خواهند شد  فارغ 31/6/1400 تاريخ تا حداکثر که عمومي دکتري يا و ارشد کارشناسي مقطع آخر سال جوياندانش4-

مخصوص در انتهاي دفترچه راهنما(را تكميل و فرم تكميل شده را به تأييد مؤسسه آموزش عالي محل  فرم)اصل فرم تكميل شده معدل 

عات ارائه شده الپس از تطبيق با معدل مندرج در کارت ورود به جلسه و در صورت داشتن مغايرت معدل طبق اطالتحصيلي برسانند و  فارغ



  

22 
 

نام  نامه ثبت سال نزد خود نگهداري نموده و در فرم تقاضا مذکور را حداقل به مدت يکزم است تصوير فرم الاقدام کنند . ضمنا  در سايت 

 .قسمت مربوط درج کنند در را خود 31/6/1399 تاريخ تا دهنيز ميانگين واحدهاي گذرانده ش

ضرورت دارد که منحصراً  و عدل ندارندم مخصوص فرم تكميل به نياز عمومي دکتري يا و ارشد ين مقاطع کارشناسالالتحصي تبصره: فارغ 

 رقم اعشار درج کنند 2ر تا و حداکث 4تا  0و يا  20تا  0مبناي التحصيلي بر  معدل اکتسابي را براساس معدل مندرج در گواهينامه فارغ

خصوص به کافي در اين  باشد، لذا دقت و توجه عات ارسالي به عهده شخ  داوطلب ميالنام اينترنتي تأييد صحت اط در پايان ثبت5-

 .عمل آيد

چه هر موقع مشخص شود كه داوطلب، حقايق را كتمان نموده يا واجد يكي از شرايط و ضوابط مندرج در اين دفتر  -6 

 تحصيل در دانشگاه و ...(محروم حين پذيرفته شدن، آزمون، در شركت ثبت نام،) آزمون از اي مرحله هر در د،باش نمي

 .خواهد شد

 .دم را شخصا انجام دهطلب فرايند ثبت ناشود داو توصيه مي - 10

به هيچ وجه امكان اصالح  هاين دانشگاضانامه، متوجه شخ  داوطلب است و  عات اشتباه در تقاالمسئوليت هرگونه خطا در درج اط 11 -

 .اشتباهات مذکور را نداشته و هيچگونه عذري پذيرفته نخواهد شد

 باشد مي ممنوع آزمون درجلسه برگه و يادداشت نههرگو و حساب ،ماشين همراه تلفن آوردن 12- 

  .شد م خواهدالاع دانشگاهسايت از طريق در برنامه آزمون و دستورالعمل،هرگونه تغييري از طريق 13-

 هو پژوهشگاسولي، دانشگاه رتهران، ضلع شمال بزرگراه شهيد بابايي، بعد از پل هنگام، جنب مجتمع مسكوني شهيد  دانشگاه: آدرس 14-

 (445/19585راهبردي. صندوق پستي  قاتيو تحقعالي دفاع ملّي 
 

  . نمايند تماس حاصل 02127352246: تلفن مارهتوانند با ش در صورت لزوم داوطلبان مي 15-

   www.sndu.ac.irدانشگاه: آدرس درگاه اينترنتي سازمان -16
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گاه عالی دافع مّلی و تحقیقات راهبردی   دااگشنه و ژپوهش
 1پیوست شماره 

 

 1400-1401سال تحصيلي  مواد آزمون رشته هاي آزمون ورودي مقطع دكتري -1شماره دول ج

 ضريب مواد آزمون رشته/ گرايش رديف

 كليه رشته هامشترك بين  
 1 زبان انگليسي  .1
 2 معارف و انقالب  اسالمي .2

 2 روش تحقيق .3

 علوم دفاعی راهبردی 1
 3 بررسي و تجزيه و تحليل تئوري هاي دفاعي .1

 2 و ژئواستراتژي ژئوپليتيك .2
 2 تحوالت نظامي معاصر .3

 مديريت راهبردی نظامی 2
 2  هاي نظامي مباني مديريت راهبردي در سازمان .1
 2  ژئوپليتيك و ژئواستراتژي .2

 3 مسائل نظامي و راهبردي معاصربررسي تحليلي  .3

 مديريت راهبردی پدافند غيرعامل 3
 2 اصول و مباني پدافند غيرعامل .1
 2 يتيك و ژئواستراتژي ژئوپل .2
 3 بررسي تحليلي تهديدات آينده .3

 مديريت راهبردی 4
 2 مباني مديريت راهبردي  .1

 2  شناخت محيط ملي و فراملي و تحليل مسائل راهبردي .2

 3 مديريت راهبردي منابع انساني و رفتار سازماني .3

 آينده پژوهیمديريت  5
 2  مباني مديريت راهبردي .1

 3  ه پژوهيمباني آيند .2

 3 روش هاي آينده پژوهي .3

 دانشمديريت راهبردی  6
 2  مباني مديريت راهبردي .1
 2  مباني مديريت دانش .2

 3 فلسفه علم و توسعه دانش .3

 مديريت راهبردی فرهنگی 7
 2 مباني مديريت راهبردي .1
 2 جريان شناسي تحوالت فرهنگي ايران معاصر .2
 3 فرهنگيجامعه شناسي  .3

 امنيت ملی 8
 3  نظريه هاي امنيت ملي .1
 2 مباني امنيت ملي  .2
 3 يبررسي تحليلي تحوالت امنيت .3

 فضای سايبر مديريت راهبردی 9
 2 مباني فضاي سايبر اصول و    .1
 2 مباني مديريت راهبردي  .2
 3 مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات .3

 یاقتصادعلوم  10
 3 اقتصاد خرد  .1
 3 اقتصاد كالن .2
 2 آمار و رياضي .3
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گاه عالی دافع م    ت راهبردیتحقیقا ی وّل دااگشنه و ژپوهش
 1پیوست شماره 

 

 

 1400-1401سال تحصيلي  مواد آزمون رشته هاي آزمون ورودي مقطع دكتري -1جدول شماره 

 ضريب مواد آزمون رشته/ گرايش رديف

 هبردی()با رويكرد را المللبينحقوق  11
 2 حقوق بين الملل عمومي .1

 2 حقوق بين الملل خصوصي .2
 2 يسازمان هاي بين الملل .3

ي )با رويكرد ديپلماس المللروابط بين 12
 دفاعي(

 2 روابط بين الملل واسالم  .1
 2 سياست خارجي و روابط بين الملل اصول .2
 3 اصول و مباني ديپلماسي دفاعي  .3

 حكمراني 13
 3 حكمرانيجامعه شناسي و  اصول و مباني  .1
 2 و سازمان  مديريت اصول و مباني .2
 2 تگذاري و تصميم گيرياصول و مباني سياس .3

 حفاظت اطالعات راهبردي 14
 3 اطالعات و ضد اطالعات راهبردي .1

 2 مباني امنيت ملي .2

 2 بررسي و تحليل امنيتي .3

 مطالعات راهبردی دفاع مقدس 15
 3 و تحليل مسائل دفاع مقدس  بررسي .1

 2 ژئوپلتيك و ژئواستراتژي .2

 2 يقالب اسالمنامامين اانديشه هاي دفاعي  .3


