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

 1402-1403سال تحصیلی  راهبردی وتحقیقات ملّیعالی دفاع 
 

 

 و با احترام محمدو آل  رب محمد؛با صلوات کمی عل سالم
 مقدمه:    

در راهبردي احراز مشاغل نفرات حائز شرایط جهت توانمندي آموزش و  تربيت و  منظور بهعالی دفاع ملی  دانشگاه

از طریق  مربی هيئت علمی،راهبردي و ، کارشناس فرماندهی و مدیریت عالی لشکري و کشوري، پژوهشگري هاحوزه

 رشتهدر  1402-1403در سال تحصيلی  (Ph.D) ي دکتراي تخصصیپذیرش دانشجونسبت به  آزمون اختصاصی

به شيوه ر مصوب شوراي گسترش آموزش عالی و تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشو تحصيلی يهاشیگرا

 .دینمایماقدام  پژوهشی –آموزشی 

 :حوزه مخاطبین -1

 فرماندهان و مدیران راهبردي:  1-1

 و اجتماعی نظامی، اقتصادي، سياسی، فرهنگی هاي مختلفراهبردي نظام در عرصهسطح مدیرانی که در فرماندهان و 

 .دارندراهبردي را بر عهده و نظارت  کنترل وگذاري سياستمسئوليت هدایت، راهبري، 

 پژوهشگران راهبردي: 1-2

 افرادي که قدرت تجزیه و تحليل و تحقيق مسائل کالن و اساسی در مقياس ملی، بخشی و سازمانی را داشته باشند.

 :مربيان هيئت علمی 1-3

 شکري و کشوريهاي لمربيان هيئت علمی موسسات آموزش عالی سازمان 

 راهبردي: انکارشناس 1-4

بررسی هاي کارشناسی، برنامه ریزي، مشاوره و اقدام در سطح راهبردي را در سطوح مختلف بر افرادي که مسئوليت 

 عهده دارند.

 

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

العالي(خامنه اي)مدظلهفرماندهي معظم كل قوا حضرت امام   
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 ي تحصیلي:هاشيگرا رشته -2

 شیگرا رشته دانشكده  ردیف

1 

 دانشکده دفاع ملی

 علوم دفاعی راهبردي

 دفاع ملی

 سياست دفاعی

 اندیشه نظامی

 ---- مدیریت راهبردي نظامی 2

 ---- مدیریت راهبردي پدافند غيرعامل 3

 ---- مطالعات راهبردي دفاع مقدس 4

 ---- ژئوپلتيك و ژئواستراتژي 5

6 

 دانشکده امنيت ملی

 امنيت ملی

 مطالعات امنيت ملی

 داخلی تيامن

 تهدیدات امنيت ملی

 مدیریت راهبردي فضاي سایبر 7

 امنيت سایبري

 دفاع سایبري

 مدیریت سایبري

 ---- *حقوق بين الملل  8

 ---- روابط بين الملل  9

 ---- حفاظت اطالعات راهبردي 10

11 

 دانشکده مدیریت راهبردي

 ---- مدیریت راهبردي

 ---- مدیریت راهبردي فرهنگی 12

 ---- مدیریت راهبردي دانش 13

 ---- یپژوه ندهیآمدیریت  14

 ---- اقتصاديعلوم  15

 ---- حکمرانی مدرسه حکمرانی شهيد بهشتی 16

 در صورت اخذ ظرفیت از وزارت عتف، نسبت به پذيرش دانشجو اقدام خواهد شد. حقوق بين المللدر رشته * 
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 .ضمیمه گرديده است 2در پیوست شماره  1402-1403مواد آزمون رشته هاي ورودي مقطع دكتري سال تحصیلي  -

 دانشجو: شرايط پذيرش

 شرایط عمومي:الف(  

 باشد:این شرایط براي تمامی داوطلبين یکسان و به شرح زیر می

 :ارزشياعتقادی و  هایشایستگي(  1

 انقالب اسالمی و والیت مطلقه فقيه.، (ص)ی اسالم ناب محمديو مباناعتقاد و التزام عملی به اصول  •

 يریپذ تيمسئولیی، انقالبی گري و گراتحولبرخورداري از روحيه  •

 داشتن صالحيت هاي امنيتی و مکتبی •

پذیرش بانوان تنها در رشته حکمرانی  صورت  عالی،با توجه به اخذ مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش  تبصره:

 .پذیردمی

 علمي: یهايستگیشا(  2

مصوب ارشد ی کارشناسمدرک  - يفناوروزارت علوم، تحقيقات و مصوب ارشد ی کارشناسدارا بودن مدرک  •

  .براي روحانيون تحصيالت حوزوي معادل کارشناسی ارشد -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رشته علوم دفاعی  ملی دفاعگرایش براي داوطلبان  )مصوب وزارت علوم(  دافوس از داشتن مدرک تحصيلی •

 راهبردي.

 و روش تحقيق. زبان انگليسی ،آشنایی کافی با مباحث تخصصی رشته انتخابی، معارف اسالمی •

 شرایط اختصاصي:( ب

 شرایط اختصاص داوطلبين لشكری: -1

 هاي لشکري در سازمان قطعیرسمی عضویت  •

 براي کارمندان  14دارا بودن حداقل درجه افسر ارشدي )سرگردي( براي کارکنان نظامی و انتظامی و رتبه  •

 نيروهاي مسلح.شاغل 

براي و سال 12ژوهشگران پ وعالی ارشد ومدیران ، کارشناسان  فرماندهان ،حداقل سنوات خدمتی براي  •

 سال می باشد. 3مربيان هيئت علمی 

 24سال و براي دارندگان مشاغل غير راهبردي  28حداکثر سنوات خدمتی براي دارندگان مشاغل راهبردي  •

 باشد.سال تمام می
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گيري ژه دانشگاه تصميماستخدامی مذکور، کميسيون وی: در موارد ویژه در خصوص احراز شرایط سنی و هتبصر

 نماید.می

 شرایط اختصاص داوطلبين كشوری: -2

سال  10، پيمانی، قراردادي )کارکنان قراردادي با داشتن  کشوري به صورت رسمیهاي عضویت در سازمان •

 قرارداد پيوسته در سازمان مطبوع( 

مربيان هيئت علمی براي و سال 12ژوهشگران پوعالی ارشد وکارشناسان ،حداقل سنوات خدمتی براي مدیران  •

 سال می باشد. 3

 24سال و براي دارندگان مشاغل غير راهبردي  28حداکثر سنوات خدمتی براي دارندگان مشاغل راهبردي  •

 سال تمام می باشد.

گيري ژه دانشگاه تصميمن وی: در موارد ویژه در خصوص احراز شرایط سنی و استخدامی مذکور، کميسيوتبصره

 نماید.می

 فرآيند پذيرش: -3

 :نامثبت( 1

عالی  دانشگاه موجود در وبگاه ی ثبت ناماینترنتطریق سامانه  ازو  15/12/1401الی 01/10/1401از تاریخ  نامثبت (1

   www.sndu.ac.ir : اینترنتی به آدرسدفاع ملّی 

ثبت نام این دسته از وزارت دفاع و وزارت اطالعات به منظور سهولت ثبت نام براي داوطلبان نظامی، : تبصره

و ارسال مشخصات شرط ثبت نام نهایی این داوطلبان معرفی ليکن د رپذیداوطلبان نيز بصورت اینترنتی صورت می

 باشد.قبل از آزمون می آنها از سوي سازمان مربوطهکامل خدمتی 

 :جهت بارگذاری در سامانه ثبت نامالزم مدارك ( 2

 تصویر عکس شخصی رنگی زمينه سفيد (1)

 )پشت و رو( تصویر کارت ملی (2)

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه (3)

 .)ویژه داوطلبان کشوري( ارشدو کارشناسی  کارشناسی تحصيلی مدرکتصویر  (4)

 (1)طبق پيوست شماره رسمی صادره از معاونت منابع انسانی سازمان متبوع خطاب به دانشگاه نامهیمعرف (5)

 خبره، کارشناس ارشد، کارشناس) داوطلب شغلی جایگاه و شغلی دقيق عنوان آن در که کارگزینی حکمتصویر  (6)

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

 کشوري(

http://www.sndu.ac.ir/
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 نكات قابل توجه جهت ثبت نام:

هاي اصلی لشکري و کشوري معرفی نامه رسمی داوطلبان صرفاً باید از طریق معاونت منابع انسانی سازمان .1

 صادر شود.)که در بخش گيرندگان به آن اشاره شده است( 

گردد سازمان هاي مربوطه به داعا ارسال میهاي لشکري بصورت فهرست از سوي معرفی نامه داوطلبان سازمان .2

نام اقدام هاي خود از ارسال اسمشان مطمئن گردند و سپس نسبت به ثبتلذا داوطلبان ابتدا از طریق سازمان

 نمایند.

 تاریخ آن منقضی نشده باشد.گواهينامه موقت فارغ التحصيلی در صورتی قابل قبول خواهد بود که  .3

یا گواهينامه کارشناسی ارشد با عنوان داخلی، کارشناسی ارشد حرفه اي، مدارک  هرگونه مدرک یا دانشنامه .4

 صرفًا داراي ارزش استخدامی و... قابل قبول نخواهد بود.
 ( هزینه ثبت نام:4

باشد که داوطلب بایستی در پایان ثبت نام از طریق درگاه هزار تومان( می سيصد) الیر 3000000هزینه ثبت نام مبلغ 

 پرداخت نماید ضمنا امکان استرداد وجه پس از واریز آن وجود ندارد.نيکی الکترو

 :توزیع كارت ورود به جلسه آزمون( 3

غيرحضوري از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام دانشگاه به صورت  20/12/1401 الی 18کارت ورود به جلسه آزمون روز 

 .توزیع می شود

 كتبي: آزمون( 4

برابر مفاد آزمون هر رشته  22/12/1140مورخه  دوشنبهروز ( در 2آزمون کتبی مطابق مواد آزمون )برابر فرم پيوست ( 1

 .شودیمتحصيلی انجام 

 :مصاحبه( 5

اند در احراز نمودهعلمی مصوب شوراي دانشگاه  يهاشاخص بر اساس ی که حد نصاب نمره رامصاحبه علمی داوطلبان

 گردد.شود برگزار میاز سوي دانشگاه اعالم میکه تاریخ آن زمانی

 د.اي از فرایند گزینش بوده و به منزله پذیرش نهایی در آزمون تلقی نخواهد شمرحله دعوت به مصاحبه صرفاً تبصره: 
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 نحوه پذيرش نهايي: -4

 خواهدبودپژوهشی  -به شيوه آموزشی تحصيلی دانشگاه يهارشتهدر  نهایی پذیرش

نسبت به  ستیبایمي لشکري اعزام کننده هاسازمانبوده و  وقتتمام تحصيل در دانشگاه عالی دفاع ملی :1تبصره 

ي کشوري نسبت به صدور گواهی رسمی موافقت با فراهم نمودن امکان تحصيل هاسازمانو  صدور احکام انتساب

 .نهایی اقدام نمایند شدگانرفتهیپذبراي  وقتتمام

( پس از خاتمه تحصيل، مهلت ارائه خدمت به سال 8) ليتحصمدت  دو برابربایست می شدهیمعرف داوطلبان: 2تبصره 

 سازمان مربوطه را داشته باشند.

 ي معرفي كننده داوطلبان:هاسازمانوظايف  -5

هاي تابعه در سراسر کشور و حصول اطمينان از ها و شعبات و سازماناطالع رسانی دقيق و به موقع به همه بخش (1

 آگاهی پرسنل نسبت به زمان و شرایط شرکت در آزمون دکتري تخصصی دانشگاه عالی دفاع ملی. 

( پرسنل بهداشتووزارت  )مورد تایيد وزارت علوم بررسی دقيق سوابق خدمتی و مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد (2

 مه رسمی به آنان جهت ثبت نام.ناداوطلب آزمون، قبل از ارائه معرفی

 داعا در تحصيل به عالقمند و شرایط واجد کارکنان بين از هابهترین عضویابی شناسایی و (3

محل  شماره پرسنلی، اطالعات کامل داوطلبان خود را شامل درجه، نام و نشان ، الزم است هاي لشکريسازمان (4

 آخرین نمره ارزیابی، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و محل اخذ آنها، دقيق خدمت و شغل دقيق خدمت،

 .تایيدیه هاي عقيدتی سياسی و حفاظت اطالعات را هنگام معرفی افراد ارسال نمایند

مهر و  داراينامه رسمی با ارائه معرفیرا به دانشگاه  نامثبتداوطلبان حائز شرایط الزم است  کشوري هايسازمان (5

  .(1شمارهفرم)طبق معرفی نمایند امضاي معاونت منابع انسانی سازمان

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

 به سازمان.افراد پذیرش نهایی کتبی پس از اعالم از معاونت منابع انسانی سازمان مربوطه، بالفاصله 

 )بر اساس يکشور شدگان رفتهیپذبراي  وقت تمامگواهی رسمی مبنی بر فراهم کردن امکان تحصيل  صدور (7

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

 سازمان.
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اخذ تعهدنامه کتبی از پذیرفته شدگان آزمون مبنی بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل پس از خاتمه  (8
 سال(. 8ی )به ميزان آموختگدانشتحصيل و 

 

 موارد هماهنگي:ساير  -6

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

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

  .آماده نموده و سپس مراحل ثبت نام اینترنتی خود را تا دریافت تایيدیه نهایی به انجام برساننددفترچه تهيه و 

 را به روزهاي پایانی مهلت ثبت نام موکول ننمایند. ( داوطلبان زمان ثبت نام خود3

 خواهد شد. یسانراطالعبه داوطلبان  دانشگاهوبگاه  از طریق ،برگزاري آزمونو شرایط تغيير در زمان ( هرگونه 4

 

 

                                                                                                             

 گيرندگان كشوري:

 ( جهت استحضار.یالعالمدظله)رهبريریاست محترم دفتر مقام معظم  .1

 اوامر مقتضی.جهت استحضار و صدور  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران .2

 ریاست محترم قوه قضائيه جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی. .3

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی. .4

 ریاست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی. .5

 محترم شوراي نگهبان جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی. ریاست .6

 جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی.ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  .7

 دبير محترم شوراي عالی امنيت ملی جهت استحضار و اقدام الزم. .8

 ریزي کل کشور جهت استحضار و اقدام الزم.سازمان مدیریت و برنامه سيو رئ جمهورسيرئمعاون محترم  .9

 جهت استحضار و اقدام الزم. جمهورسيرئ يفناورو معاون محترم علم  .10

 رئيس سازمان انرژي اتمی جهت استحضار و اقدام الزم و جمهورسيرئمعاون محترم  .11

 جهت استحضار و اقدام الزم ستیزطيمحرئيس سازمان حفاظت  و جمهورسيرئمعاون محترم  .12
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 جهت استحضار و اقدام الزم. يو گردشگررئيس سازمان ميراث فرهنگی و  جمهورسيرئمعاون محترم  .13

 وزیر محترم کشور جهت استحضار و اقدام الزم. .14

 وزیر محترم ارتباطات و فناوري اطالعات جهت استحضار و اقدام الزم. .15

 وزیر محترم اطالعات جهت استحضار و اقدام الزم. .16

 وزیر محترم امور خارجه جهت استحضار و اقدام الزم. .17

 و دارائی جهت استحضار و اقدام الزم. يامور اقتصادوزیر محترم  .18

 جهت استحضار و اقدام الزم. وپرورشآموزشوزیر محترم  .19

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و اقدام الزم. .20

 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار و اقدام الزم. .21
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 2پیوست شماره 

 1402-1403سال تحصيلي  واد آزمون رشته هاي آزمون ورودي مقطع دكتريم -1جدول شماره 

توانند در اين رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي ضريب مواد آزمون رشته/ گرايش رديف
 مجموعه امتحاني شركت كنند

علوم دفاعی  1
 راهبردی

 3 مباني دفاع ملي
جا و های فرماندهی و ستاد آجا، سپاه و ناهای مرتبط با دانشکدرشته ه -1

 آموختگان دوره های مشترک و مرکب آجا و سپاههمچنین دانش

 شته های جغرافیای نظامی و مطالعات دفاعیر  -2

 لیه رشته های مدیریتی مرتبطک  -3

اری گرایش اندیشه های مرتبط با فلسفه و جامعه شناسی )انحصرشته -4

 نظامی(

انحصاری گرایش )الملل بط علوم سیاسی و روابط بینهای مرترشته -5

 سیاست دفاعی(

 2 تيك و ژئواستراتژييژئوپل

شناخت تحوالت دفاعي 
  اي و بين المللمنطقه

2 

مديريت  2
 راهبردی نظامی

و  جاهای فرماندهی و ستاد آجا، سپاه و ناهای مرتبط با دانشکده رشته -1 2  مباني مديريت راهبردي نظامي

 آموختگان دوره های مشترک و مرکب آجا و سپاههمچنین دانش

 شته های جغرافیای نظامی و مطالعات دفاعیر  -2

 لیه رشته های مدیریتی مرتبطک  -3

 2  تيك و ژئواستراتژييژئوپل

مسائل نظامي و شناخت 

 راهبردي معاصر
3 

3 
مديريت 

راهبردی پدافند 
 غيرعامل

 2 غيرعامل اصول و مباني پدافند

 -برق  -غیرعامل   پدافند مهندسی )شامل( : مهندسی و فنی گروه .1

 نقلصنایع حمل و -شیمی -کشتی معماری -نفت -هوافضا –هسته ای 

محیط  -فنی  بازرسی -اتاطالع فناوری -مکانیك -عمران -ریلی

 شهری  مدیریت و منطقه ای هری،ش برنامه ریزی -معماری –زیست 

 حیط زیست علومم علوم -شناختی مل(: علومپایه )شا علوم گروه .2

 انوریج زیست شناسی -یاهی گ زیست شناسی -کامپیوتر

 و ئوفیزیكژ  -شیمی  –فیزیك  –مولکولی  و سلولی زیست شناسی .3

 یوب  -نتیك میکروبیولوژیژ  -سته ایه  -الکترواپتیك –هواشناسی 

  -انسانی)شامل( علوم روهامنیتی گ شناسی جرم علوم  -تروریسم

  -بحران دیریتم  -غیرعامل انتظامی پدافند مدیریت و فرماندهی

 -دفاعی  دیریتم  -استراتژیك فاعید مطالعات -استراتژیك  اطالعات

 -اطالعات  یفناور مدیریت -دولتی  مدیریت -دریایی  مدیریت

-رسانه  تمدیری -اجتماعی  ارتباطات علوم -بازرگانی  مدیریت

 دور از شسنج -اقتصادی علوم -ارتباطات  –رسانه  و فرهنگی مطالعات

 غرافیاییج علوم -جغرافیایی  اطالعات سیستم و

و هواشناسی  بآ  -برنامه ریزی شهری و جغرافیا -ژئومورفولوژی  .4

  -گاز و نفت قتصادا -آمایش سرزمین  رنامه ریزیب -نظامی  جغرافیای -

 شناختی  علوم

 گروه پزشکی  .5

 دامپزشکی گروه  .6

 طبیعی منابع و کشاورزی گروه .7

 

 2 مديريت راهبردي

 3 بررسي تحليلي تهديدات آينده



                                                                      

 
 

 2پیوست شماره 

توانند در اين رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي ضريب مواد آزمون رشته/ گرايش رديف
 مجموعه امتحاني شركت كنند

مديريت  4
 راهبردی

 2 مديريت راهبردي 

هبردي بررسي تحليلي مسائل را تمامی رشته ها
 معاصر

2 

 3 سازمان و مديريت

آينده مديريت  5
 پژوهی

 2  مديريت راهبردي

 3  مباني آينده پژوهي تمامی رشته ها

 3 روش هاي آينده پژوهي

مديريت  6
 دانشراهبردی 

علم اطالعات و دانش شناسیی تتمیامی ایرايش هیادی میديريت تتمیامی        2  مديريت راهبردي

يت دفیاعیی میديريت ب ی  و بیار و امیور شی ریی       ارايش هادی  مدير

مییديريت بییارآفرينیی بتایییداری و اطییال  رسییانیی  م ندسییی فنییاوری   

می اطالعاتی م ندسی بامپيوتری  م ندسی صنايعی علیوم اتتمیاعی تتمیا   

ياسیت  سارايش هادی علوم ارتباطاتی  فل فه علمی فل فه علوم اتتماعیی 

 اذاری علم و فناوریی  علوم شناختیی

 2  مباني مديريت دانش

 3 فلسفه علم و توسعه دانش

7 
مديريت 
راهبردی 
 فرهنگی

 2 مديريت راهبردي

، علوم اتتماعی تتمامی ارايش هیاد تبليیو و ارتباطیات اتتمیاعی    
نگیی و رسیانه، پیژوهش علیوم     فل فه علوم اتتماعی، مطالعات فره

ت اتتماعی، یرنامه ريزی و سياستگذاری منطقه ای، مديريت خدما
ت اتتماعی، یرنامه ريزی ش ری، حقوق ارتباطیات،  علیوم ارتباطیا   
ی اتتماعی، مددباری اتتماعی، ايران شناسی، شيعه شناسی تتمیام 

امور فرهنگیتمیديريت و یرنامیه ريیزی    ارايش هاد تامعه شناسی،
لل م لمين، علوم سياسی و روایط یين الم ید دانش اتتماعیفرهنگ

تتمامی ایرايش هیاد تامعیه شناسیی ور شیی، معیاري اسیالمی و        
ارشد فرهنگ و ارتباطات، تامعه شناسی انقالب اسالمی، مديريت،

 پيوسته معاري اسالمی و مديريت

 3 دين و فرهنگ

 3 فرهنگيمهندسي و مديريت 

 امنيت ملی 8
 3 هاي امنيت ملي  نظريه

 2 مباني امنيت ملي  تمامی رشته ها
 3 بررسي تحليلي تحوالت امنيتي

9 
مديريت راهبردی 

 فضای سايبر

 2 اصول و مباني فضاي سايبر

 2 مديريت راهبردي  تمامی رشته ها
مديريت فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
3 

 علوم اقتصادی 10
علیوم  صنايع تارايش سي تم های اقتصیادی اتتمیاعید ،  م ندسی  3 اقتصاد خرد 

اقتصییادی و اقتصییاد تتمییامی اییرايش هییاد مییديريت قراردادهییای   
 المللی نفت و اا ، آمار اتتماعی و اقتصادییين

 3 اقتصاد كالن
 2 آمار و رياضي

 
11 

 المللحقوق بين
تیا رويكرد 
 راهبردید

حقوق بين الملل عمومي و 
 خصوصي

ش تتمامی ارايش هاد، فقه و مبانی حقوق اسالمی، تمیامی ایراي   حقوق 3
های علوم سياسیی، داوطلبیانی بیه دارای میدرر بارشناسیی حقیوق و       

یاشیند ، در صیورت داشیتن میدرر بارشناسیی      های مرتبط میی ارايش
 توانند در اين مجموعه امتحانی شربت بنندارشد غير مرتبط نيز می

 

 2 حقوق اساسي

 2 الملليهاي بينسازمان



                                                                      

 
 

 2پیوست شماره 

 

توانند در اين رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي ضريب مواد آزمون رشته/ گرايش رديف
 مجموعه امتحاني شركت كنند

12 
الملل روابط بين

)با رويكرد 
 ديپلماسي دفاعي(

مباني نظري اسالم در روابط بين 
 الملل

ی ایرايش هیاد،   مجموعه علوم سياسی و روایط ییين الملیل تتمیام    2
ه تامعه شناسی ، تغرافيای سياسیی ، اقتصیاد ییين الملیل،  مجموعی     
ن مطالعات ت انتتمامی ارايش هاد مطالعات آمريكای شمالی،  یا

اعی، انگلي ی،  یان آلمانی،  یان فران ه،  یان روسیی، علیوم اتتمی   
 علوم ارتباطات، علوم تریيتیی، میديريت، معیاري اسیالمی و علیوم     

ای،  ، مطالعییات منطقییهشناسییی انقییالب اسییالمی  ، تامعییهسياسییی
شناخت انديشه های امیام خمينییترهد ، مدرسیی معیاري اسیالمی      
تاییرايش انقییالب اسییالمید اطالعییات اسییتراتژيم، حقییوق تهمییه 

 ارايش هاد معاري اسالمی و فرهنگ و ارتباطات

اصول سياست خارجي و روابط 
 بين الملل

2 

 3 ي اصول و مباني ديپلماسي دفاع

 حكمراني 13

اصول و مباني  جامعه شناسي 
 سياسي

3 

اصول و مباني مديريت و  تمامی رشته ها
 سازمان 

2 

اصول و مباني سياستگذاري و 
 تصميم گيري

2 

14 
حفاظت 
اطالعات 
 راهبردي

اطالعات و ضد اطالعات 
 راهبردي

3 
 2 مباني امنيت ملي تمامی رشته ها

 2 منيتيبررسي و تحليل ا

15 
مطالعات 

راهبردی دفا  
 مقدس

بررسي و تحليل مسائل دفاع 
 مقدس 

3 

 2 ژئوپلتيك و ژئواستراتژي تمامی رشته ها
انديشه هاي دفاعي امامين انقالب 

 اسالمي
2 

تيم و يژئوپل 16
 ژئواستراتژی

  ين الملل،هاد، علوم سياسی، روایط یعلوم تغرافيايی ت تمامی رشته 2 جغرافياي سياسي
 هیاد، مطالعات منطقه ای، مجموعه مطالعات ت ان تتمیامی ایرايش  

 اطالعات استراتژيم،  حقوق
 2 تيك و ژئواستراتژييژئوپل

تيكي و يتحليل مسائل ژئوپل
 ژئواستراتژيكي

3 

 مشترك بين كليه رشته ها
 1 زبان انگليسي 

 2 معارف و انقالب اسالمي مشترك بين كليه رشته ها

 2 روش تحقيق
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