
 متقاضی استخدام در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح داوطلبانشرایط علمی 

 

 دکتری مقطع -الف

 تسهیالت  زمان ورود به فرایند استخدام نحوه ورود شرایط علمی مورد نیاز  نام دانشگاه فارغ التحصیلی داوطلب ردیف

1 

دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه 

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه 

علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیرالدین 

 و  دانشگاه نوشیروانی بابل ،طوسی 

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

در  روزانه کارشناسی ارشد 3تا  1دانش آموختگان مرد رتبه 

رشته های مهندسی برق، شیمی، مهندسی صنایع، فوتونیک، 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی مخابرات، مدیریت، مهندسی 

 مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا

کنکور سراسری 

 سازمان سنجش

یا استعداد  

 درخشان 

 

 بعد از آزمون جامع 

کسر خدمت متناسب با  

میزان مشارکت در پروژه 

های تحقیقاتی صنعت 

 دفاعی کشور

اعطای هزینه تحصیلی  -

بالعوض از زمان تصویب 

پروپزال تا پایان زمان 

 دفاع نهایی رساله

2 

صنعتی شریف، امیر کبیر، علم دانشگاه های 

خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، و صنعت، 

ی مشهد، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوس

و  نوشیروانی بابل تبریز، شهید چمران اهواز،

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد 

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی در رشته های 

ات، فوتونیک، مهندسی عصنایع، مهندسی فناوری اطال

 کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت

کنکور سراسری 

 سازمان سنجش

 

 بعد از آزمون جامع 

 و تصویب پروپزال

3 

سهمیه آزاد در رشته  20داوطلبان مرد با رتبه های کمتر از 

های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، 

فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، عات، مهندسی فناوری اطال

 مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت

 همه دانشگاه ها  4

دانش آموختگان مرد در رشته های مهندسی برق، مهندسی 

مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات، 

فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی 

فارغ التحصیل می شوند هوافضا و مدیریت که با درجه عالی 

مشروط به مرتبط بودن موضوع رساله دکتری با نیاز صنعت 

 نیم سال تحصیلی 10دفاعی و دانش آموختگی در طی 

 - نش آموختگیداپس از 

 

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمدداوطلبان عالوه بر شرایط باال در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام 



 متقاضی استخدام در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح داوطلبانشرایط علمی 

 

 کارشناسی ارشد مقطع-ب

 ردیف
نام دانشگاه فارغ التحصیلی 

 داوطلب
 شرایط علمی مورد نیاز

زمان ورود  نحوه ورود

به فرایند 

 استخدام

 تسهیالت

1 

دانشگاه های صنعتی شریف، 

دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی 

 امیر کبیر، دانشگاه علم و

دانشگاه خواجه  صنعت،

دانشگاه نصیرالدین طوسی، 

و دانشگاه  نوشیروانی بابل

 صنعتی مالک اشتر

 مقطع کارشناسی 3تا  1دانش آموختگان مرد رتبه 

در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعات، فوتونیک، مهندسی  

  کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت

کنکور 

ی سراسر

سازمان 

 سنجش

یا استعداد  

 درخشان 

بعد از  

تصویب 

 پروپوزال

 

کسر خدمت 

متناسب با میزان 

مشارکت در 

پروژه های 

تحقیقاتی صنعت 

 دفاعی کشور

 
2 

صنعتی شریف، دانشگاه های 

امیر کبیر، علم و صنعت، خواجه 

نصیرالدین طوسی، تهران، 

صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی 

چمران مشهد، تبریز، شهید 

و دانشگاه  نوشیروانی بابلاهواز، 

 صنعتی مالک اشتر

سهمیه آزاد آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق، مهندسی  200اوطلبان مرد با رتبه های کمتر از د

، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا، تمکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطالعا

) بدون احتساب نمره 17پس از دانش آموختگی و مشروط به کسب معدل باالی شیمی، مهندسی شیمی و مدیریت ، 

 نیمسال تحصیلی و قرارگرفتن در میان دانش آموختگان اول تا سوم هر دوره 5پایان نامه(، دانش آموختگی در حداکثر 

کنکور 

سراسری 

سازمان 

 سنجش

 

 همه دانشگاه ها 3
های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری رتبه های تک رقمی آزمون سراسری در رشته 

 اطالعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت

 

  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمدت نی نیروهای مسلح به استخدام وزاری و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیباال در صورت دارا بودن شرایط عمومشرایط باعالوه بر داوطلبان 

 


