
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعيه پذيزش دانطجو 

 دانطگاه عالي دفاع ملي PhDدر دوره هاي دكتزي 

 3139-94سال تحصيلي 



 1صفحه 

 

ٝ ٞبي تحصيّي ػّْٛ زفبػي ضاٞجطزي  زا٘طٍبٜ ػبِي زفبع ّٔي ستبز وُ ٘يطٚٞبي ٔسّح، زض ٔمطغ زوتطي  ضضت

 ، ٔسيطيت ضاٞجطزي پسافٙس غيطػبُٔ، (ٌطايص ٞبي زفبع ّٔي، سيبست زفبػي ٚ ا٘سيطٝ ٘ظبٔي)

 ٔسيطيت ضاٞجطزي ٘ظبٔي، ٔسيطيت ضاٞجطزي، ٔسيطيت آيٙسٜ پژٚٞي، ٔسيطيت ضاٞجطزي زا٘ص، 

 ٌطايص ٞبي أٙيت سبيجطي، زفبع سبيجطي )ٔسيطيت ضاٞجطزي فطٍٞٙي، ٔسيطيت ضاٞجطزي فضبي سبيجطي 

  (ٌطايص ٞبي ٔطبِؼبت أٙيت ّٔي، تٟسيسات أٙيت ّٔي ٚ أٙيت زاذّي)ٚ أٙيت ّّٔي  (ٚ ٔسيطيت سبيجطي

 ٔطبثك ٔصٛثبت ٚ ٔمطضات ٚظاضت ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي ٚ ثب ٕٞبٍٞٙي ٚ ٘ظبضت سبظٔبٖ سٙدص آٔٛظش وطٛض 

.  زا٘طدٛ ٔي پصيطزاظ ططيك آظٖٔٛ وتجي ٚ ٔصبحجٝاظ ٔيبٖ زاٚطّجبٖ ٚاخس ضطايط ٚ 

 تحصيُ زض زا٘طٍبٜ ػبِي زفبع ّٔي ثٝ صٛضت تٕبْ ٚلت ثٛزٜ ٚ اضتغبَ ٕٞعٔبٖ ثب تحصيُ زا٘طدٛيبٖ 

 زض ٔست آٔٛظش ذالف ٔمطضات  (تٕبْ ٚلت، ٘يٕٝ ٚلت، پبضٜ ٚلت ٚ ٔطبٚضٜ)ثٝ ٞط ٘حٛي اظ ا٘حبء 

زض ٔٛضز وبضوٙبٖ ٘ظبٔي )ثٙبثطايٗ، اضائٝ ٌٛاٞي ػسْ اضتغبَ ثب أضبء ثبالتطيٗ ٔمبْ زستٍبٜ. ايٗ زا٘طٍبٜ ٔي ثبضس

 ثالفبصّٝ پس اظ اػالْ اسبٔي لجَٛ ضسٌبٖ  (ٔبزٜ زستٛض ا٘تسبة ثٝ وبضٌعيٙي ثبالتطيٗ ضزٜ سبظٔبٖ شيطثط

 خٟت ثجت ٘بْ ضطٚضي ثٛزٜ ٚ زض صٛضتي وٝ زض طَٛ زٚضٜ ذالف آٖ احطاظ ضٛز، ثطاثط ٔمطضات ثب زا٘طدٛ ضفتبض 

 . ٚ اظ طي ازأٝ زٚضٜ ٔحطْٚ ذٛاٞس ضس

: ضزايط عمومي پذيزش (الف

 اػتمبز ٚ اِتعاْ ػّٕي ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسي ٚ ٚاليت ٔطّمٝ فميٝ .1

 ثطذٛضزاضي اظ ثٙيٝ لٛي اػتمبزي ٚ ايٕبٖ اسالٔي .2

 اسالٔيپصيطي ٔتؼٟسا٘ٝ ثطذٛضزاضي اظ ضٚحيٝ ٔسئِٛيت .3

 زاضتٗ صالحيت أٙيتي، ٔىتجي ٚ وبضآيي ثطاثط ٔمطضات ٚ ضٛاثط ٔٙسضج زض اسبسٙبٔٝ زا٘طٍبٜ .4

 ( ثٝ  ثؼس1/7/3134ٔتِٛسيٗ ) سبَ تٕب50ْ حساوثط سٗ زاٚطّجبٖ .5

 زاضتٗ زا٘طٙبٔٝ وبضضٙبسي اضضس ٚ يب تحصيالت حٛظٚي ٕٞططاظ ٔٛضز تأئيس ٚظاضت ػّْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي  .6
يب زوتطي ػٕٛٔي ٔٛضز تأئيس ٚظاضت ثٟساضت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعضىي 

 (تطْ آذط)ثجت ٘بْ اظ ٔتمبضيبٖ تٟٙب ثب اضائٝ زا٘طٙبٔٝ ٔؼتجط أىبٖ پصيط ثٛزٜ ٚ زا٘طدٛيبٖ زضحبَ تحصيُ :«1»تبصره    
 .                  ٕ٘ي تٛا٘ٙس زض آظٖٔٛ ٚضٚزي ثجت ٘بْ ٕ٘بيٙس

 ثٝ استٙبز اثالغيٝ سبظٔبٖ سٙدص آٔٛظش وطٛض، زاض٘سٌبٖ ٔساضن ٔؼبزَ وبضضٙبسي اضضس وٝ زٚض٠ :«2»   تبصره 
.                  ٔؼبزَ آ٘بٖ ٔٛضز تأئيس ٚظاضت ػّْٛ،تحميمبت ٚ فٙبٚضي ٘جبضس، ٕ٘ي تٛا٘ٙس زض آظٖٔٛ ثجت ٘بْ ٕ٘بيٙس



 2صفحه 

 

: ضزايط اختصاصي پذيزش ( ب

ً زٚٔي ثطاي وبضوٙبٖ ٘ظبٔي ٚ ا٘تظبٔي .1  زاضا ثٛزٖ حسالُ زضخٝ سطٞٙ

  ثطاي وبضٔٙساٖ ضبغُ ٘يطٚٞبي ٔسّح16زاضا ثٛزٖ حسالُ ضتجٝ .2

ُ ٞبي سطتيپ زٚٔي ٚ ثبالتط ثطاي وبضوٙبٖ ٘يطٚٞبي ٔسّح .3  تصسي ضغُ زض ٔح

ٖ ٞبي زِٚتي ٔستمُ .4 ٝ ٞب ٚ يب سبظٔب  .ػضٛيت ضسٕي زض يىي اظ ٚظاضترب٘

أٙيتي ثطاي غيط٘ظبٔيبٖ حسالُ زض سطح - زاضا ثٛزٖ ٔسئِٛيتٟبي ذسٔبت وطٛضي ٔطتجط ثب ٔطبغُ زفبػي .5
 .ٔسيطاٖ وُ ٚ يب ضٚسبي ازاضات ٔستمُ ٚ يب وبضضٙبسبٖ اضضس ٚظاضتربٟٟ٘ب ٚيب سبظٔبٟ٘بي زِٚتي

وبضوٙب٘ي وٝ ثطاي طي زٚضٜ اػعاْ ٔي ضٛ٘س ثبيس فطصت اضائٝ ذسٔت ٚ ثبظزٞي،   :«1»تبصره     
  .ضا پس اظ اتٕبْ آٖ زاضتٝ ثبضٙس (حسالُ ثٝ ٔيعاٖ زٚ ثطاثط)                   ٔتٙبست ثب ٔست آٔٛظش 

ٖ  ضسٕي ثٛزٜ ٚ پس اظ پبيبٖ زٚضٜ تحصيّي، :«2»     تبصره ٖ ٞب ثبيس وسب٘ي ضا ثٝ زٚضٜ اػعاْ وٙٙس وٝ خعٚ وبضوٙب  سبظٔب
 .                   أىبٖ ا٘تصبة آ٘بٖ زض ٔطبغُ ضاٞجطزي ٚخٛز زاضتٝ ثبضس

      

: مذارك موردنياس (ج

 ( 1)اضائٝ ٔؼطفي ٘بٔٝ خٟت ثجت ٘بْ زض آظٖٔٛ ٚضٚزي زا٘طٍبٜ ثطاثط فطْ ضٕبضٜ .1

 ضٌٚطفت زا٘طٙبٔٝ وبضضٙبسي اضضس ٔٛضز تأييس ٚظاضت ػّْٛ، تحميمبت ٚفٙبٚضي ٚ يب زوتطي ػٕٛٔي  .2
 ٔٛضز تأييس ٚظاضت ثٟساضت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش پعضىي

ْ ٞبي ضٕبضٜ .3  ( 4)ٚ  (3)، (2)تىٕيُ فط

 (سٝ سطي )  اضائٝ ضٌٚطفت آذطيٗ حىٓ وبضٌعيٙي .4

 (ػىس زاٚطّجبٖ ٘ظبٔي ثب ِجبس فطْ ٚ آذطيٗ زضخٝ ٔصٛة) ثب ظٔيٙٝ ضٚض2ٗ×3 لطؼٝ ػىس ضٍ٘ي 6تؼساز  .5

 (سٝ سطي ) (اظ تٕبٔي صفحبت)يه ثطي ضٌٚطفت ضٙبسٙبٔٝ .6

 (سٝ سطي )يه ثطي ضٌٚطفت وبضت ّّٔي .7

ٖ ٞب ٚ ازاضاتي وٝ اضائٝ ٔؼطفي ٘بٔٝ ٚ سيط ٔطاحُ ثجت ٘بْ زض آٟ٘ب ثٝ صٛضت ٔتٕطوع  :توجه       خٟت اطالع اظ سبظٔب
.     صٛضت ٔي پصيطز، ثٝ ضٕيٕٝ پيٛست ايٗ اطالػيٝ ٔطاخؼٝ ضٛز

 



 3صفحه 

 

: نحوه ثثت نام و ارسال مذارك (د

 ( 13 اِي8) ٔتمبضيبٖ ثجت ٘بْ زض آظٖٔٛ ٚضٚزي ٔي تٛا٘ٙس ثب زض زست زاضتٗ ٔساضن وبُٔ زض سبػبت ازاضي

 اظ ططيك ٔطاخؼٝ حضٛضي اظططيك ٔطاخؼٝ حضٛضي ٚيب اضسبَ ٔساضن اظ 31/01/1393 اِي 23/11/1392اظ تبضيد 

. ططيك صٙسٚق پستي شيُ الساْ ذٛاٞس ضس

  تٟطاٖ ،ٔيساٖ ٘ٛثٙيبز ، ثعضٌطاٜ ضٟيس ثبثبيي ،خٙت ضٟطن ضسِٛي ، زا٘طٍبٜ ػبِي زفبع ّٔي

.  صٛضت ٔي پصيطز

 445/19585تٟطاٖ ، صٙسٚق پستي 
 

: سمان توسيع كارت ورود ته جلسه (ه

  زض ٔحُ زا٘طٍب14ٜ اِي 8 اظ سبػت 25/2/1393ضٚظ چٟبض ضٙجٝ ٔٛضخ 
 

  :سمان تزگشاري آسمون كتثي (و

  زض ٔحُ زا٘طٍب18ٜ اِي 9 اظ سبػت 26/2/1393ضٚظ پٙح ضٙجٝ ٔٛضخ 

 

ٗ ٞبي  . تٕبس حبصُ فطٔبيٙس27352246 ٚ 27352266زاٚطّجبٖ خٟت اطالػبت ثيطتط ٔي تٛا٘ٙس ثب ضٕبضٜ تّف



 4صفحه 

 

پيـوست ها 
 گزايص هبي آسهوى ورودي/ هواد اهتحبني و ضزايت كليه رضته .1

 .ليست سبسهبى هب و اداراتي كه ارائه هؼزفي نبهه و سيز هزاحل ثجت نبم در آنهب ثه صورت هتوزكش صورت هي پذيزد .2

 :فزم هبي ثجت نبم ضبهل .3

 ثجت نبم داوطلت در آسهوى ورودي هقطغ دكتزي       هؼزفي نبهه: «1»فزم ضوبره

 ثجت اطالػبت فزدي داوطلت   فزم: «2»فزم ضوبره

 ثجت اطالػبت ضغلي داوطلت   فزم: «3»فزم ضوبره

فزم ثجت اطالػبت هزثوط ثه ضبخص هب و هؼيبرهبي هصوة هيأت اهنبي دانطگبه   : «4»فزم ضوبره

 



 5صفحه 

 

 «گزايص هاي آسمون ورودي / مواد امتحاني و ضزاية كليه رضته» 

 

. سؤاالت سثبى انگليسي تخصصي هتنبست ثب رضته تحصيلي انتخبة خواهذ ضذ*  

 

 

 

 ضزية مواد امتحاني گزايص/رضته رديف

1 
 ػلوم دفبػي راهجزدي

 (گزايص هبي دفبع هلي، سيبست دفبػي و انذيطه نظبهي)

 هؼبرف اسالهي .1

 صئوپلتيك و صئواستزاتضي   .2

 ثزرسي و تجشيه و تحليل تئوري هبي دفبػي .3

 تحوالت نظبهي هؼبصز .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
2 
3 
2 
1 

 هذيزيت راهجزدي نظبهي 2

هؼبرف اسالهي  .1
 ثزرسي تحليلي هسبئل نظبهي و راهجزدي هؼبصز .2

 صئوپليتيك و صئواستزاتضي .3

 هجبني هذيزيت راهجزدي در سبسهبنهبي نظبهي .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 

هذيزيت راهجزدي پذافنذ غيزػبهل  3

 هؼبرف اسالهي .1

 ثزرسي تحليلي تهذيذات آينذه .2

 صئوپليتيك وصئواستزاتضيك .3

 اصول و هجبني پذافنذ غيزػبهل .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 

 هذيزيت راهجزدي 4

 هؼبرف اسالهي .1

 ثزرسي تحليلي هسبئل راهجزدي هؼبصز .2

 صئوپليتيك و صئواستزاتضي .3

 هجبني هذيزيت راهجزدي .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 

هذيزيت آينذه پضوهي  5

 هؼبرف اسالهي .1

 ثزرسي تحليلي آينذه پضوهي .2

 هجبني هذيزيت راهجزدي .3

 هجبني آينذه پضوهي .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 

هذيزيت راهجزدي دانص  6

 هؼبرف اسالهي .1

 ثزرسي تحليلي روش ضنبسي ػلن .2

 هجبني هذيزيت راهجزدي .3

 هجبني هذيزيت دانص .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 

هذيزيت راهجزدي فزهنگي  7

 هؼبرف اسالهي .1

 جبهؼه ضنبسي فزهنگي .2

 ثزرسي تحليلي تحوالت فزهنگي  .3

 هجبني هذيزيت راهجزدي فزهنگي .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
2 
3 
2 
1 

 هذيزيت راهجزدي فضبي سبيجزي 8
 (گزايص هبي اهنيت سبيجزي، دفبع سبيجزي و هذيزيت سبيجزي)

 هؼبرف اسالهي .1

 هجبني هذيزيت راهجزدي   .2

 اصول و هجبني فضبي سبيجز .3

 تهذيذات سبيجز هلي .4

 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
2 
2 
3 
1 

9 
 اهنيت هلي

 (گزايص هبي هطبلؼبت اهنيت  هلي،تهذيذات اهنيت  هلي واهنيت داخلي)

 هؼبرف اسالهي .1

 ثزرسي تحليلي تحوالت اهنيت هلي  .2

 فلسفه اهنيت در اسالم .3

هجبني اهنيت هلي    .4
 سثبى انگليسي تخصصي* .5

2 
3 
2 
2 
1 



 6صفحه 

 

در آنهب ارائه هؼزفي نبهه و سيز هزاحل ثجت نبم ثزاثز هوبهنگي هبي ثه ػول آهذه ليست وسارتخبنه هب و سبسهبى هبيي كه 

: ، ثه ضزح سيز اػالم هي گزدد ثه صورت هتوزكش صورت هي پذيزد سيزهجووػه ضبى اداراتو

مقام مورد تأئيذ  جهت ارائه معزفي نامه ثثت نام اداره / نام وسارتخانه رديف 

ٔؼبٖٚ سطٔبيٝ ا٘سب٘ي ٚظاضت زفبع ٚ پطتيجب٘ي ٘يطٚٞبي ٔسّح  1

ضئيس ٔطوع ػّٕيبت ٚ ذسٔبت ٘يطٚي ا٘سب٘ي ستبزوُ ٘يطٚٞبي ٔسّح  2

ٔؼبٖٚ تطثيت ٚ آٔٛظش ف وُ آخب  3

ٔؼبٖٚ تطثيت، آٔٛظش ٚ فطًٞٙ پبسساضي ف وُ سپبٜ پبسساضاٖ ا٘مالة اسالٔي  4

ٔؼبٖٚ تطثيت ٚ آٔٛظش ٘بخب ٘يطٚي ا٘تظبٔي  5

ٔسيطوُ آٔٛظش ٚ پژٚٞص سبظٔبٖ لضبئي ٘يطٚٞبي ٔسّح  6

ٔؼبٖٚ پطتيجب٘ي ٚ تحَٛ ازاضي ضيبست خٕٟٛضي  7

ٔؼبٖٚ اخطائي / ٔسيطوُ تٛسؼٝ ٔٙبثغ ا٘سب٘ي ٔدّس ضٛضاي اسالٔي  8

ٔؼبٖٚ حفظ ٚ تٛسؼٝ ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٚظاضت اطالػبت  9

ضئيس ٔطوع ٘ٛسبظي ٚ تحَٛ ازاضي ٚظاضت صٙؼت، ٔؼسٖ ٚ تدبضت  10

ٔؼبٖٚ تٛسؼٝ ٔسيطيت ٚ أٛض پطتيجب٘ي ٚظاضت أٛض التصبزي ٚ زاضائي  11
 

12 

 

ٚظاضت وطٛض 
ٝ ضيعي، تٛسؼٝ ٔٙبثغ ٚ أٛض التصبزي: حٛظٜ ٚظاضتي  ٔؼبٖٚ ثط٘بٔ

ٖ ٞب فطٔب٘ساض / استب٘ساض : زض استب

ٔسيطوُ آٔٛظش ٚ تٛسؼٝ ٘يطٚي ا٘سب٘ي ٚظاضت أٛض ذبضخٝ  13
 

14 

 

ٖ ٞبي ظيطٔدٕٛػٝ  ٚظاضت آٔٛظش ٚ پطٚش ٚ سبظٔب
ضئيس ٔطوع آٔٛظش : حٛظٜ ٚظاضتي

ٖ ٞب ٔسيطاٖ وُ استب٘ي : زض استب
 

15 

 

 

وّيٝ ثب٘ه ٞبي زِٚتي 
ٔؼبٖٚ ٔٙبثغ ا٘سب٘ي ٚ پطتيجب٘ي ثب٘ه ٔطثٛطٝ 

+ 
 ٔسيطوُ آٔٛظش ٚ ٔطبِؼبت ٘يطٚي ا٘سب٘ي ثب٘ه ٔطوعي

ضئيس ٔطوع آٔٛظش وبضوٙبٖ سبظٔبٖ صسا ٚ سيٕب  16

ٔؼبٖٚ اخطائي ضٛضاي ػبِي أٙيت ّٔي  17

ٝ اي ٚ زا٘طىسٜ ٞبي تبثؼٝ  18 ٚ حطف ٝ اي پطسُٙ زا٘طٍبٜ فٙي  ضئيس زا٘طٍبٜ فٙي ٚحطف

ٜ ٞب ٚ ٔٛسسبت آٔٛظش ػبِي زِٚتي  19 ٔؼبٖٚ ازاضي ٔبِي زا٘طٍبٜ / ضئيس پطسُٙ زا٘طٍب

ٜ ٞب ٚ ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي زِٚتي  20 خب٘طيٗ حطاست زا٘طٍبٜ يب ضزٜ ثبالتط / ضئيس پطسُٙ حطاست زا٘طٍب

ٝ ٞب ٚ زستٍبٜ ٞبي زِٚتي  21 خب٘طيٗ حطاست يب ضزٜ ثبالتط / ضئيس پطسُٙ حطاست ٚظاضترب٘

ٜ ٞب ٚ ٔؤسسبت آٔٛظش ػبِي زِٚتي  22 ضئيس زا٘طٍبٜ اػضبء ٞيأت ػّٕي زا٘طٍب
 


