
 

 ریختا در ( داخلی)  رسانه مدیریت گرایش با عامل غیر پدافند ارشد کارشناسی دوره سومین آزمون برگزاری

 مسلح های نیرو و اجرایی دستگاههای داوطلبین برای 72/50/6931

 

 :دوره این برای موردنیاز مدارک و شرایط

 عمومی شرایط -الف

 تشیع ومذهب اسالم مبین دین به متدین-1

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت -2

 ایران اسالمی جمهوری مبانی به نسبت ومتعهد معتقد-3

 اسالمی انقالب علیه اقدام از ناشی محکومیت نداشتن-4

 دولتی خدمات از ومحرومیت محکومیت نداشتن-5

  ها وگرایش ها رشته کلیه در علوم وزارت تایید مورد کارشناسی نامه دانش داشتن -6

 کشوری ونهادهای ها سازمان ها، ارگان پیمانی یا رسمی کارمند -7

 وستاد فرماندهی ودانشکده عالی آموزش مراکز سایر در تحصیل به اشتغال نداشتن -8

 ارشد کارشناسی مقطع در رایگان آموزش تسهیالت از استفاده عدم -9

 اختصاصی شرایط -ب

 قانونی غیر سیاسی های وگروه احزاب به وابستگی یا عضویت سابقه نداشتن-1

  فارابی وفنون علوم دانشکده به اعزامی سازمان از تایید مورد ومکتبی امنیتی صالحیت ارائه-2

 باشد می مرد داوطلبین مخصوص آزمون این-3

 -اه عمومی روابط: باشند فعالیت مشغول زیر های حوزه در باید مسلح ونیروهای اجرایی دستگاههای سوی از شده معرفی افراد-4

  فوق موارد با مشابه ومشاغل مجازی فضای – فرهنگی امور – خبرگزاری – رسانه – رسانی اطالع – تبلیغات

 کشور غیرعامل پدافند سازمان سوی از اعالمی های رزمایش در شرکت آمادگی باید آزمون در قبولی از پس شده معرفی افراد-5

 .باشند داشته را های رزمایش فرهنگی پیوست تهیه جهت



 

 .قراردارد وابالغ تصویب مراحل سیر دردوره یاد شده  شدن رسمی مراحل است ذکر به الزم

 :نام ثبت برای نیاز مورد مدارک -ج

 نام ثبت محل در تقاضانامه فرم تکمیل-1

 صفحات تمام از شناسنامه وروگرفت اصل-2

 صفحه یک در ملی کارت از رو پشت روگرفت و اصل-3

 جدید شخصی 3*4 عکس قطعه چهار-4

 لتحصی محل دانشگاه از کارشناسی مدرک تحصیلی وتاییدیه نمرات ریز همراه کارشناسی نامه دانش اصل برابر روگرفت-5

( سلحم ونیروهای استانها اجرایی، دستگاههای شرایط واجد داوطلبین کلیه) کشور عامل غیر پدافند سازمان به نامه معرفی ارائه -6

  .گردند معرفی زیر جدول کشوربرابر عامل غیر پدافند سازمان به ای نامه طی باید
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 شماره تلفن مدرک کارشناسی سازمان/دستگاه نام ونام خانوادگی

     

    

 اه وزارتخانه عامل غیر پدافند کل واداره کل ادارات ها، معاونت طریق از باید اجرایی دستگاههای شرایط واجد داوطلبین معرفی-

 پذیرد صورت

 لعام غیر پدافند کل واداره استان کل ادارات ها، فرمانداری ها، استانداری طریق از باید استانها شرایط واجد داوطلبین معرفی -

 پذیرد صورت استانها

  حصیلت محل دانشگاه از کارشناسی مدرک اخذ( نامه) تاییدیه و نمرات ریز همراه به کارشناسی دانشنامه شده اصل برابر روگرفت -

 فارابی وفنون علوم دانشکده به اعزامی سازمان توسط مکتبی و امنیتی صالحیت کتبی اعالم-

 بانک 0714800182704طالیی جاری  حساب به( ریال هزار ششصد) ریال 000/600 مبلغ به واریزی بانکی فیش تصویر و اصل -

 (کشور سراسر سپه بانک شعب کلیه در پرداخت قابل) فارابی وفنون علوم دانشکده نام به 714 شاخص نزاجا ستاد شعبه سپه

 .است الزامی نیز حقوقی فیش آخرین تصویر ارائه نظامیان برای-

 :آزمون برگزاری وتاریخ نام ثبت -د



 

 ساعت از 15/04/1396 الی 03/04/1396 مورخ از نام ثبت برای دستی صورت به را فوق مدارک شخصا بایستی می داوطلبان -1

 تهران آدرس به فارابی  وفنون علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت مدیریت به( شنبه سه ، یکشنبه ، شنبه روزهای)   1200 تا 0900

 تحصیالتو آموزشی معاونت فارابی، دانشکده ، زمینی نیروی ستاد روی روبه ، زمینی نیروی بلوار ، سیتی مینی راه چهار ، اقدسیه ،

 .نمایند تحویل تکمیلی

 .گردد می برگزار فارابی دانشکده محل در 08: 30 ساعت راس( جمعه روز) 27/05/1396 مورخ در آزمون -2

 داوطلبان.  شد خواهد توزیع  16: 00 لغایت 9:00ساعت از دانشکده محل در 26/05/1396 و25 مورخه در جلسه به ورود کارت -3

 .نمایند مراجعه جلسه به ورود کارت دریافت برای معتبر شناسایی کارت داشتن دست در با  شخصا باید

 www.pdrc.ir و www.paydarymelli.ir اینترنتی آدرس به توانند می دوره این با رابطه در بیشتر اطالع برای داوطلبین*

 .فرمایند حاصل تماس 021-25935164 تلفن شماره با ویا نمایند مراجعه
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مواد 

 آزمون
 ضرایب

 آزمون منابع

 مرکز پخش – انتشارات نویسنده عنوان
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2 

مبانی نظری پدافند غیرعامل با 

 رویکرد تهدیدات جدید

دکتر غالمرضا 

 جاللی فراهانی

تهران: دانشگاه جامع امام حسین )ع( 

 22293238تلفن مرکز پخش  :1931

 رحمان یاسی کلیات پدافندغیرعامل
 –تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق )ع( 

 22987182تلفن مرکز پخش : 

چشم بیدار )ویژه نامه هفته پ.غ.ع 

1931) 
- 

 به شده یاد منبع فایل دریافت جهت

 مراجعه www.paydarymelli.ir سایت

 .شود

 تهدیدبد شکافی لکا
دکتر اصغر 

 افتخاری
به سایت جهت دریافت فایل منبع یاد شده 

www.paydarymelli.ir .مراجعه شود 

الگوی جنگ روانی غرب علیه 

جمهوری اسالمی ایران )رویکرد 

 فرهنگی(

دکتر اصغر 

 افتخاری

 –( ع) صادق امام دانشگاه انتشارت: تهران

 22987182:  پخش مرکز تلفن
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 رسانه شناسی
اصحاب حبیب 

 زاده ملکی

انتشارت جامعه شناسان، تهران خ انقالب ، 

روبه روی درب اصلی دانشگاه تهران، 

ریال تلفن مرکز 218پاساژ فروزنده ، پالک 

 9939927پخش : 

مدیرت استراتژیک رسانه از تئوری تا 

 عمل

 –لوسی کونگ 

ترجمه دکتر سید 

محمد اعرابی 

 ودیگران

 1932تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی، 

 22283891 -2، تلفن پخش مرکزی: 

http://www.paydarymelli.ir/
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Passive defense 
مهندس علی 

 اعتمادی
 دانشکده فارابی

An Overview Of Passive 
Defense 

 یدانشکده فاراب دکترمصلی نژاد

مصاحبه دکتر غالمرضا متن انگلیسی 

جاللی با روزنامه تهران تایمز در تاریخ 

 1931آبان ماه  13

- 

 به شده یاد منبع فایل دریافت جهت

 مراجعه www.paydarymelli.ir سایت

 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


