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 مقدمه:

نفرات حائز شرایط جهت احراز مشاغل راهبردي توانمندي آموزش و  تربيت و  منظور بهدانشگاه عالی دفاع ملی 

 مربی هيئت علمی،ي فرماندهی و مدیریت عالی لشکري و کشوري، پژوهشگر، کارشناس راهبردي و هاحوزهدر 

ي تحصيلی مصوب شوراي گسترش آموزش عالی و تحت نظارت هاشیگرا رشتهدر  از طریق آزمون اختصاصی

از بين داوطلبان  1402-1401در سال تحصيلی  ،پژوهشی –سازمان سنجش آموزش کشور به شيوه آموزشی 

 .دینمایمپذیرش  (.Ph.D) دانشجوي دکتراي تخصصیذکور 

 :جامعه هدف برای پذیرش -الف 

هاي مدیرانی که در سطح راهبردي نظام در عرصهفرماندهان و  :فرماندهان و مدیران راهبردي (1

گذاري و مختلف نظامی، اقتصادي، سياسی، فرهنگی و اجتماعی مسئوليت هدایت، راهبري، سياست

 کنترل و نظارت راهبردي را بر عهده دارند.

افرادي که قدرت تجزیه و تحليل و تحقيق مسائل کالن و اساسی در مقياس  :پژوهشگران راهبردي (2

 خشی و سازمانی را داشته باشند.ملی، ب

 شکري و کشوريهاي لمربيان هيئت علمی موسسات آموزش عالی سازمان  :مربيان هيئت علمی (3

افرادي که مسئوليت بررسی هاي کارشناسی، برنامه ریزي، مشاوره   :کارشناسان راهبردي (4

 و اقدام در سطح راهبردي را در سطوح مختلف بر عهده دارند.

 ی تحصيلي:هاشیگرا رشته -ب 

 شیگرا رشته ردیف

 علوم دفاعي راهبردی 1

 دفاع ملی

 سياست دفاعی

 اندیشه نظامی

 ---- مدیریت راهبردی نظامي 2

 ---- مدیریت راهبردی پدافند غيرعامل 3

 ---- مطالعات راهبردی دفاع مقدس 4

 ---- ژئوپلتيك و ژئواستراتژی 5

 امنيت ملي 6

 مطالعات امنيت ملی

 داخلی تيامن

 تهدیدات امنيت ملی
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 شیگرا رشته ردیف

 مدیریت راهبردی فضای سایبر 7

 امنيت سایبري

 دفاع سایبري

 مدیریت سایبري

 ---- حقوق بين الملل * 8

 ---- روابط بين الملل * 9

 ---- حفاظت اطالعات راهبردی 10

 ---- مدیریت راهبردی 11

 ---- مدیریت راهبردی فرهنگي 12

 ---- مدیریت راهبردی دانش 13

 ---- يپژوه ندهیآمدیریت  14

 ---- علوم اقتصادی 15

 ---- حكمراني 16

در صورت اخذ ظرفيت از وزارت عتف، نسبت به پذیرش  روابط بين الملل و  حقوق بين المللدر رشته هاي * 

 دانشجو اقدام خواهد شد.

 شرایط پذیرش دانشجو: -پ 

 باشد:شرایط براي تمامی داوطلبين یکسان و به شرح زیر می این شرایط عمومي:( 1-پ
 های اعتقادی و ارزشي:شایستگي (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 

 صالحيت هاي امنيتی و مکتبی برخورداري از 

 ی علمي:هايستگیشا (2

  تحصيالت حوزوي  ،يفناورمصوب وزارت علوم، تحقيقات و ارشد ی کارشناس مدرک بودندارا

و مصوب وزارت بهداشت، درمان  ياحرفهدکتري  ایو  (براي روحانيون)معادل کارشناسی ارشد 

  .)براي پزشکان( پزشکی آموزش

  ( دافوسدانشکده هاي فرماندهی و ستاد ) از کارشناسی ارشد)مصوب وزارت علوم(  داشتن مدرک

 رشته علوم دفاعی راهبردي( ملی دفاعگرایش براي داوطلبان ) نيروهاي مسلح
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 و روش تحقيق. زبان انگليسی ،مباحث تخصصی رشته انتخابی، معارف اسالمی تسلط بر 

 ( شرایط اختصاصي:2-پ

 ن لشكری:داوطلبا (1

  نيروهاي مسلح )ارتش، سپاه، انتظامی، وزارت دفاع(هاي سازمانیکی از در قطعی رسمی عضویت  

 براي کارمندان  14و رتبه  افسرانبراي  ارا بودن حداقل درجه سرگرديد 

 حداقل سنوات خدمتی: 

 سال 12، فرماندهان و مدیران -

 سال 8کارشناسان عالی،  -

 سال  3 ،ژوهشگران و مربيان هيئت علمیپ -

 سنوات خدمتی حداکثر: 

 تمامسال  28مشاغل راهبردي   -

 سال تمام  24مشاغل غير راهبردي  -

 ن كشوری:داوطلبا (2

  هاي کشوري سازمانیکی از در قطعی رسمی عضویت 

 حداقل سنوات خدمتی: 

 سال 12، مدیران  -

 سال 8، کارشناسان عالی -

 سال 3، ژوهشگران و مربيان هيئت علمیپ -

 حداکثر سنوات خدمتی: 

 تمام سال 28راهبردي مشاغل  -

 سال تمام  24مشاغل غير راهبردي  -
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 فرآیند پذیرش: -ت

   :نامثبت( 1-ت 

   زمان و نحوه ثبت نام: (1

سامانه  و از طریق 13/12/1400الی روز جمعه،  07/10/1400روز سه شنبه،  داوطلبان از از نامثبت -

)بخش ثبت نام( یا مراجعه به لينک مستقيم به   www.sndu.ac.ir:  نشانیبه  دانشگاهاینترنتی 

 صورت می پذیرد.  www.azmoon.sndu.ac.ir نشانی 

ي سهولت در ثبت نام، ابتدا راهنماي ثبت نام را که در لينک زیر اطالعيه آمده دانلود و داوطلبان محترم برا -

  مطالعه فرمایند.

ثبت نام این دسته از  ،و وزارت اطالعات هاي نيروهاي مسلحسازمانبراي داوطلبان کار به منظور سهولت : تبصره

و ارسال مشخصات معرفی  ،شرط ثبت نام نهایی این داوطلبانليکن  ،درپذیاینترنتی صورت میداوطلبان نيز بصورت 

 باشد.می مرحله مصاحبهقبل از  آنها از سوي سازمان مربوطهکامل خدمتی 

 ثبت نام: مدارك (2

  عکس شخصی رنگی زمينه سفيد -

 )پشت و رو( تصویر کارت ملی -

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه -

 )ویژه داوطلبان کشوري( و کارشناسی ارشد کارشناسی تحصيلی تصویر مدرک -

 ویژه داوطلبان کشوري (1)طبق پيوست شمارهرسمی  نامهیمعرف -

 ارشد، کارشناس)داوطلب  شغلی جایگاه و شغلی دقيق عنوان آن در کارگزینی که تصویر حکم -

 مهر متبوع سازمان انسانی منابع معاونت توسط و شده مشخص( عالی کارشناس خبره، کارشناس

 )ویژه داوطلبان کشوري(گردد.  امضا و

 نكات قابل توجه جهت ثبت نام: (3

کليه مدارک مورد نياز باید با کيفيت باال اسکن شده و در هنگام طی مراحل ثبت نام در سامانه  -

 بارگزاري شوند

اصلی کشوري هاي معرفی نامه رسمی داوطلبان صرفاً باید از طریق معاونت منابع انسانی سازمان -

 صادر شود.

نياز به معرفی نامه انفرادي نداشته و معرفی این گروه از داوطلبان  هاي لشکريداوطلبان سازمان -

صورت می  دانشگاهسازمان مربوطه به معاونت آموزش از سوي در قالب یک فهرست کلی 

http://www.sndu.ac.ir/
http://www.azmoon.sndu.ac.ir/
http://www.azmoon.sndu.ac.ir/
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انتخاب و از  متبوعههاي ابتدا از طریق سازمان سازمان هاي نيروهاي مسلح، لذا داوطلبانگيرد. 

 نام نمایند.سپس ثبتخود اطمينان حاصل نموده و  معرفی

خواهد بود که  پذیرشقابل بجاي مدرک تحصيلی گواهينامه موقت فارغ التحصيلی در صورتی  -

 سال نگذشته باشد. 2از تاریخ صدور آن بيش از 

با عنوان مدارک و هرگونه مدرک یا گواهينامه کارشناسی ارشد با عنوان داخلی، حرفه اي،  -

 .نمی باشد پذیرشقابل  و مانند اینها« صرفاً داراي ارزش استخدامی»

 هزینه ثبت نام:  (4

باشد که داوطلب بایستی در پایان ثبت دویست هزار تومان( می) الیر 2000000هزینه ثبت نام مبلغ 

واریز آن وجود پرداخت نماید ضمنا امکان استرداد وجه پس از نام از طریق درگاه الکترونيکی 

 ندارد.

 توزیع كارت ورود به جلسه آزمون: (2 -ت

 18/12/1400 پایان روز چهارشنبه، الی 15/12/1400 یکشنبه، روز از کارت ورود به جلسه آزمون

غيرحضوري از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام به صورت براي کليه داوطلبان لشکري و کشوري 

 .توزیع می شوددانشگاه 

 كتبي: آزمون (3 –ت 

 .شودیمانجام  اي بصورت چهارگزینه 20/12/1400جمعه مورخه روز آزمون کتبی در  (1

 می باشد. 2پيوست  به شرحمواد آزمون به تفکيک رشته هاي انتخابی داوطلبان  (2

 :مصاحبه( 4 –ت 

ي علمی مصوب هاشاخص بر اساسحد نصاب نمره را در آزمون کتبی مصاحبه علمی داوطلبانی که 

 گردد.از سوي دانشگاه برگزار میاند در زمان اعالم شده احراز نموده

اي از فرایند گزینش بوده و به منزله پذیرش نهایی در آزمون تلقی دعوت به مصاحبه صرفاً مرحلهتبصره: 

 نخواهد شد.

 پذیرش نهایي:( 5 -ت

به  تبی و مصاحبه وداوطلبان بر مبناي مجموع نمرات کسب شده در مراحل آزمون کپذیرش نهایی  (1

 .شودیمدر هر رشته/گرایش انجام  يو فناورظرفيت مصوب وزارت علوم تحقيقات تعداد 

افراد پذیرفته شده براي ثبت نام از طریق دانشگاه فراخوانی شده و مراحل نهایی پذیرش پس از  (2

 حضور و ثبت نام صورت می پذیرد.
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 می باشد.و رایگان  وقتتمامتحصيل در دانشگاه عالی دفاع ملی  (3

 :سایر موارد –ث 

 فراخوان ثبت نام از طریق اداري براي کليه سازمان هاي لشکري و کشوري مرتبط ارسال گردیده است. (1

 نحوه معرفی داوطلبان لشکري در فراخوان به سازمان ها اعالم گردیده است. (2

معرفی نامه داوطلبان کشوري باید از طرف معاونت منابع انسانی سازمان متوبعه صادر و به امضاء معاون مربوطه  (3

 (1شمارهپيوست  )طبقرسيده باشد. 

داوطلبان ابتدا دفترچه راهنماي آزمون را به دقت مطالعه نمایند، مدارک الزم را دقيقاً طبق مفاد مندرج در  (4

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

 ثبت نام موکول ننمایند.داوطلبان زمان ثبت نام خود را به روزهاي پایانی مهلت  (5

هرگونه تغيير در زمان و شرایط برگزاري آزمون، و همچنين اطالعيه هاي تکميلی از طریق سایت دانشگاه  (6

 ی خواهد شد.رساناطالع

روزهاي شنبه تا  1600الی  0800)مرکز سنجش و آزمون دانشگاه( از ساعت  021-27352246 تلفنشماره  (7

 لبان محترم می باشد.چهارشنبه آماده راهنمایی داوط

 

 

 پيوست ها:

 ان كشورینام داوطلبنامه ثبتمعرفي - 1پيوست 

 مواد آزمون ورودی – 2پيوست 
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 « 1401-1402( سال تحصیلي .Ph.D) نام داوطلب درآزمون ورودي مقطع دكترينامه ثبتمعرفي» 

 «ویژه داوطلبان كشوري»
 

قای            به آ له  نوسيييي ی ند    ................................................................بد لي           ..........................................فرز ن پرسييي ماره  به شييي

 .................................................. 

 .......................... ..................................................................قوه/وزارتخانه/سازمان در استيخدام رسمي كه از تاریخ     /       /           

مان/اداره        بوده،   حاضييير در سييياز حال  ني      ....................................................................و در  ما در پسيييت سييياز

شييود در آزمون ورودی مقطع ياجازه داده م ،باشييدمشييلول به خدمت مي .........................................................................

صي    دكتری ص صيلي    (Ph.D)تخ شگاه   1401-1402    سال تح شگاه  دان و تحقيقات   عالي دفاع مليو پژوه

صيلي   و  ................................................................ در حوزه راهبردی شته تح شيوه   ............................. ...................................................ر به 

 504/1182/1/3101شماره   ر چارچوب دستورالعمل ابالغي  و در صورت قبولي د  پژوهشي شركت  -آموزشي 

 تحصيل نمایند. 17/09/1400مورخه 

 وزارتخانه/قوه/سازمانکل خانوادگی معاون منابع انسانی نام و نام                                                                                 

 مهر و امضاء 

 

 عالي پژوهشگاه  و دانشگاه خطاب به با سربرگ سازمان مربوطه   معرفي نامه سازمان متبوع باید طي نامه ای رسمي    متن»توجه: 

شده و با درج     فوقو دقيقاً مطابق متن  راهبردی تحقيقات و ملي دفاع صادر  ضای   مهر والذكر تنظيم و  ساني  ام معاونت منابع ان

«به دانشگاه ارسال گردد قوه/وزارتخانه/سازمانباالترین مقام 

 .......................................................................شماره :

 ................................................................... اترخي:

 ...............................................................ويپست: 

1 پیوست شماره  
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 1401-1402سال تحصیلی ( Ph.D.) دکتری دوره هایمواد آزمون ورودی 

گرايش رشته/ رديف
توانند در اين رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می

 مجموعه امتحانی شرکت کنند
 ضريب مواد آزمون

1 
علوم دفاعي 

 راهبردی

های فرماندهي و ستاد آجا، سپاه و ناجا و رشته های مرتبط با دانشكده -1

 آموختگان دوره های مشترك و مركب آجا و سپاههمچنين دانش

 های جلرافيای نظامي و مطالعات دفاعيرشته   -2

 كليه رشته های مدیریتي مرتبط  -3

های مرتبط با فلسفه و جامعه شناسي )انحصاری گرایش اندیشه رشته -4

 نظامي(

الملل )انحصاری گرایش های مرتبط علوم سياسي و روابط بينرشته -5

 سياست دفاعي(

 3 مباني دفاع ملي

 2 ژئوپلتيك و ژئواستراتژی

شناخت تحوالت دفاعي 

 ای و بين الملل منطقه
2 

2 
مدیریت 

 راهبردی نظامي

های فرماندهي و ستاد آجا، سپاه و ناجا و رشته های مرتبط با دانشكده -1

 آموختگان دوره های مشترك و مركب آجا و سپاههمچنين دانش

 رشته های جلرافيای نظامي و مطالعات دفاعي  -2

 مدیریتي مرتبط كليه رشته های  -3

مباني مدیریت راهبردی 

  نظامي
2 

 2  ژئوپلتيك و ژئواستراتژی

مسائل نظامي و شناخت 

 راهبردی معاصر
3 

3 

مدیریت 

راهبردی پدافند 

 غيرعامل

هسته  -برق  -غيرعامل   پدافند مهندسي )شامل( : مهندسي و فني گروه .1

 -ریلي حمل ونقلصنایع  -شيمي -كشتي معماری -نفت -هوافضا –ای 

 –محيط زیست  -فني  بازرسي -اطالعات فناوری -مكانيك -عمران

 شهری  مدیریت و منطقه ای شهری، برنامه ریزی -معماری

 محيط زیست علوم علوم -شناختي پایه )شامل(: علوم علوم گروه .2

 جانوری زیست شناسي -گياهي  زیست شناسي -كامپيوتر

 و ژئوفيزیك  -شيمي  –یك فيز –مولكولي  و سلولي زیست شناسي .3

 بيو  -ژنتيك ميكروبيولوژی  -هسته ای  -الكترواپتيك –هواشناسي 

 فرماندهي  -انساني)شامل( علوم امنيتي گروه شناسي جرم علوم  -تروریسم

 اطالعات  -بحران مدیریت  -غيرعامل انتظامي پدافند مدیریت و

 مدیریت -دفاعي  مدیریت  -استراتژیك دفاعي مطالعات -استراتژیك 

بازرگاني  مدیریت -اطالعات  فناوری مدیریت -دولتي  مدیریت -دریایي 

 –رسانه  و فرهنگي مطالعات-رسانه  مدیریت -اجتماعي  ارتباطات علوم -

جلرافيایي  اطالعات سيستم و دور از سنجش -اقتصادی علوم -ارتباطات 

 جلرافيایي علوم -

 -و هواشناسي  آب  -ریزی شهریبرنامه  و جلرافيا -ژئومورفولوژی  .4

  -گاز و نفت اقتصاد -آمایش سرزمين  برنامه ریزی -نظامي  جلرافيای

 شناختي  علوم

 گروه پزشكي  .5

 دامپزشكي گروه  .6

 طبيعي منابع و كشاورزی گروه .7

 

اصول و مباني پدافند 

 غيرعامل
2 

 2 مدیریت راهبردی

بررسي تحليلي تهدیدات 

 آینده
3 

 2پیوست شماره 
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 گرایشرشته/  ردیف
توانند در این مجموعه رشته های مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي

 امتحاني شركت كنند
 ضریب مواد آزمون

4 
مدیریت 

 راهبردی
 تمامي رشته ها

 2 مدیریت راهبردی

بررسي تحليلي مسائل 

 راهبردی معاصر
2 

 3 سازمان و مدیریت

5 
مدیریت آینده 

 پژوهي
 تمامي رشته ها

 2  راهبردیمدیریت 

 3  مباني آینده پژوهي

روش های آینده 

 پژوهي
3 

6 
مدیریت 

 راهبردی دانش

مامي             یت )ت مدیر ها(ی  مامي گرایش  ناسييي )ت عات و دانش شيي علم اطال

ها(ی  مدیریت دفاعيی مدیریت كسب و كار و امور شهریی مدیریت  گرایش

ناوری         ندسييي ف بداری و اطالع رسيييانيی  مه تا عاتی  كارآفرینيی ك اطال

صنایعی علوم اجتماعي )تمامي گرایش ها(ی       سي  سي كامپيوتری  مهند مهند

ست گذاری علم و       سيا سفه علوم اجتماعيی  سفه علمی فل علوم ارتباطاتی  فل

 فناوریی  علوم شناختيی

 2  مدیریت راهبردی

 2  مباني مدیریت دانش

 3 فلسفه علم و توسعه دانش

7 

مدیریت 

راهبردی 

 فرهنگي

علوم اجتماعي )تمامي گرایش ها( تبليغ و ارتباطات اجتماعي، فلسفه علوم 

اجتماعي، مطالعات فرهنگي و رسانه، پژوهش علوم اجتماعي، برنامه ریزی 

و سياستگذاری منطقه ای، مدیریت خدمات اجتماعي، برنامه ریزی شهری، 

 حقوق ارتباطات،  علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاری اجتماعي، ایران

امور شناسي، شيعه شناسي )تمامي گرایش ها( جامعه شناسي،

فرهنگي)مدیریت و برنامه ریزی فرهنگي( دانش اجتماعي مسلمين، علوم 

سياسي و روابط بين الملل )تمامي گرایش ها( جامعه شناسي ورزشي، 

معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات، جامعه شناسي انقالب اسالمي، 

 معارف اسالمي و مدیریتارشد پيوسته مدیریت،

 2 مدیریت راهبردی

 3 دین و فرهنگ

مهندسي و مدیریت 

 فرهنگي
3 

 تمامي رشته ها امنيت ملي 8

 3 نظریه های امنيت ملي 

 2 مباني امنيت ملي 

بررسي تحليلي تحوالت 

 امنيتي
3 

9 

مدیریت 

راهبردی فضای 

 سایبر

 تمامي رشته ها

اصول و مباني فضای 

 سایبر
2 

 2 مدیریت راهبردی 

مدیریت فناوری 

 اطالعات و ارتباطات
3 

 علوم اقتصادی 10

علوم اقتصادی و مهندسي صنایع )گرایش سيستم های اقتصادی اجتماعي( ،

المللي نفت و گاز، اقتصاد )تمامي گرایش ها( مدیریت قراردادهای بين

 آمار اجتماعي و اقتصادی

 3 اقتصاد خرد 

 3 اقتصاد كالن

 2 آمار و ریاضي

 

11 

 المللحقوق بين

)با رویكرد 

 راهبردی(

باني حقوق اسييالمي، تمامي گرایش          حقوق )تمامي گرایش ها(، فقه و م

های علوم سييياسييي، داوطلباني كه دارای مدرك كارشييناسييي حقوق و   

باشند ، در صورت داشتن مدرك كارشناسي ارشد         های مرتبط ميگرایش

 توانند در این مجموعه امتحاني شركت كنندمرتبط نيز ميغير 

 

حقوق بين الملل 

 عمومي و خصوصي
3 

 2 حقوق اساسي

 2 الملليهای بينسازمان
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 رشته/ گرایش ردیف
توانند در این مجموعه رشته های مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي

 امتحاني شركت كنند
 ضریب مواد آزمون

12 

الملل بينروابط 

)با رویكرد 

دیپلماسي 

 دفاعي(

مجموعه علوم سييياسييي و روابط بين الملل )تمامي گرایش ها(، جامعه          

شييناسييي ، جلرافيای سييياسييي ، اقتصيياد بين الملل،  مجموعه مطالعات        

جهان)تمامي گرایش ها( مطالعات آمریكای شييمالي، زبان انگليسييي، زبان   

اجتماعي، علوم ارتباطات، علوم آلماني، زبان فرانسييه، زبان روسييي، علوم  

، جامعه شيناسيي انقالب    تربيتي، مدیریت، معارف اسيالمي و علوم سيياسيي   

اسييالمي، مطالعات منطقه ای، شييناخت اندیشييه های امام خميني)ره( ،            

مدرسييي معارف اسييالمي )گرایش انقالب اسييالمي( اطالعات اسييتراتژیك،  

 رتباطاتحقوق )همه گرایش ها( معارف اسالمي و فرهنگ و ا

مباني نظری اسالم در 

 روابط بين الملل
2 

اصول سياست خارجي و 

 روابط بين الملل
2 

اصول و مباني دیپلماسي 

 دفاعي 
3 

 حكمراني 13

اصول و مباني  جامعه  تمامي رشته ها

 شناسي و حكمراني
3 

اصول و مباني مدیریت 

 و سازمان 
2 

اصول و مباني 

تصميم سياستگذاری و 

 گيری

2 

14 

حفاظت 

اطالعات 

 راهبردی

اطالعات و ضد اطالعات  تمامي رشته ها

 راهبردی
3 

 2 مباني امنيت ملي

 2 بررسي و تحليل امنيتي

15 

مطالعات 

راهبردی دفاع 

 مقدس

بررسي و تحليل مسائل  تمامي رشته ها

 دفاع مقدس 
3 

 2 ژئوپلتيك و ژئواستراتژی

دفاعي اندیشه های 

 امامين انقالب اسالمي
2 

16 
ژئوپلتيك و 

 ژئواستراتژی

ها(، علوم سياسي، روابط بين الملل،  علوم جلرافيایي ) تمامي رشته

اطالعات  ها(،مطالعات منطقه ای، مجموعه مطالعات جهان )تمامي گرایش

 استراتژیك،  حقوق

 2 جلرافيای سياسي

 2 ژئوپلتيك و ژئواستراتژی

مسائل ژئوپلتيكي  تحليل

 و ژئواستراتژیكي
3 

 هامشترك بين كليه رشته

 1 زبان انگليسي 

 2 معارف و انقالب اسالمي

 2 روش تحقيق


