اطالعیه انتشارفصلنامه مدیریت راهبردی دفاعی
در راستبی تحقق اّذاف راّبزدی تحقیقبت در بخصّبی دفبع ٍ اهٌیت« ،گزوه مدیزیت
راهبزدی و منابع انسانی» هزکش تحقیقبت راّبزدی دفبػی اقذام بِ اًتطبر فصلٌبهِ ای تخصصی
در حَسُهذیزیتراّبزدیدفبػی ًوَدُ است ٍ قصذ آى را داردهزاحل دریبفت درجِ ػلوی-پضٍّطی
آى را ًیش در ٍسارت ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری دًببل ًوبیذ.
در ایي راستب فصلٌبهِ بب ّیبت تحزیزیِ ای قَی ٍ کبرآهذ تطکیل ٍ تالش دارد کِ ضوبرُ اٍل
خَد را بب  6هقبلِ دریبفتی کِ بب دریبفت اهتیبس داٍری حذاقل دٍ داٍر تخصصی ،حبئش ضزایط چبپ
ضذُ اًذ را آهبدُ ًوبیذ.
بِ ایي ٍسیلِ اس کلیِ پضٍّطگزاى در حَسُ هذیزیت ٍ هٌببغ اًسبًی درخَاست هی ضَد بب ارسبل
هقبالت خَد بِ دبیزخبًِ ایي فصلٌبهِ (در قبلب هؼیي ضذُ کِ در سبیت آهذُ است) دست
اًذرکبراى ایي ًطزیِ را یبری ًوبیٌذ.
گفتٌی است تب قبل اس کسب درجِ ػلوی – پضٍّطی بزای فصلٌبهِ ،بِ هقبالت بزگشیذُ کِ
قببلیت چبپ دارًذ ،حق التبلیف پزداخت هی ضَد.
*موارد قابل اهمیت:
 -1هقبالت هی تَاًذ هستخزجِ اس پزٍصُ ّبی کالى یک سبسهبى ببضذ کِ در ایي صَرت یکی
اس داٍراى هیتَاًذ ًبظز ّوبى پزٍصُ ببضذ.
 -2در صَرتی کِ هقبالت اس پزٍصُ ّبی سبسهبى ّب ببضذ ،ضزٍرت دارد هجَس کتبی سبسهبى
هتبَع بِ دبیزخبًِ فصلٌبهِ ارسبل گزدد.
 -3هقبلِ ًببیستی در هجالت دیگز ارائِ ٍ چبپ ضذُ ببضذ.
 -4هَضَع هقبالت ببیستی هزتبط بب حَسُ دفبع ٍ اهٌیت ٍ هسبیل ًیزٍّبی هسلح ببضذ ٍ
هَضَػبت ػوَهی قببل پذیزش ٍ داٍری ًیست.
*محورهای فصلنامه که مقاالت در آنها پذیزفته می شود:
 -1هذیزیت راّبزدی
 -2هذیزیت دفبػی
 -3هذیزیت سزهبیِّبی اًسبًی
 -4هذیزیت جْبدی
 -5هذیزیت داًص
 -6بْزٍُری سزهبیِ ّبی اًسبًی
 -7فزٌّگ ٍ ٌّز دفبػی
 -8فزٌّگ ٍ ٌّز دفبػی
 -9بسیج
 -11تزبیت ٍ آهَسش

 -11تؼبلی فزهبًذّبى ٍ هذیزاى
 -12الگَی سبک سًذگی
 -13ببسًطستگی ٍ ببسًطستگبى
 -14ایثبرگزی ٍ ایثبرگزاى
 -15سزببسی ٍ خذهت ٍظیفِ ػوَهی
 -16کٌتزلً ،ظبرت ٍ ببسرسی
 -17آهبدگی جسوبًی ٍ تزبیت بذًی
 -18ضبخص ٍ ضبخص سبسی
*ارکان فصلنامه:
هذیزهسئَل:دکتز سیذضیبءالذیي قبضیسادُفزد(داًطیبر داًطگبُجبهغ اهبم حسیي(ع) )
سزدبیز:دکتز ًبصز ضْالئی(داًطیبر هذیزیت داًطگبُ ػبلی جٌگ(دافَط آجب) )
دبیز اجزایی:دکتز هحوذرضب خسزٍی(دبیز گزٍُ هذیزیت راّبزدی ٍ هٌببغ اًسبًی)
*هیات تحزیزیه:
 -1دکتز هحوذ ابزاّین سٌجقی(استبد هذیزیت استزاتضیک داًطگبُ صٌؼتی هبلک اضتز)
 -2دکتز سیذ رضب جَادیي(استبد هذیزیت داًطگبُ تْزاى)
 -3دکتز ػلی هحوذ احوذًٍذ(استبد هذیزیت داًطگبُ جبهغ اهبم حسیي(ع) )
 -4دکتز ػلی فزّی( استبد هذیزیت داًطگبُ جبهغ اهبم حسیي(ع) )
 -5دکتز سیذ ػبذالزحین هَسَی(داًطیبر هذیزیت راّبزدی داًطگبُ دفبع هلی)
 -6دکتز داٍٍد آقب هحوذی( داًطیبر هذیزیت داًطگبُ ػبلی جٌگ(دافَط آجب) )
 -7دکتز هْذی ًبظوی اردکبًی(داًطیبر هذیزیت داًطگبُ جبهغ اهبم حسیي(ع) )
 -8دکتز ابزاّین هحوَدسادُ(داًطیبر هذیزیت استزاتضیک داًطگبُ صٌؼتی هبلک اضتز)
 -9دکتز هجتبی اسکٌذری(داًطیبر هذیزیت داًطگبُ جبهغ اهبم حسیي(ع) )
 -11دکتز احوذرضب سٌجزی(استبدیبر هذیزیت هٌببغ اًسبًی داًطگبُ ػالهِ طببطببیی)
 -11دکتز ضْبهت حسیٌیبى(داًطیبر هذیزیت استزاتضیک داًطگبُ ػلَم اًتظبهی)

