
 

 

 

 

 
 یادوره دكتردانشجوی آگهي پذيرش 

از طريق آيين نامه استعداد  يعلوم اعصاب شناخت (.Ph.D)  يتخصص 

 1400برای مهرماه  درخشان
 

 يهاي بنياد پژوهشگاه دانش

 یتـناخـوم شـعلكده ـپژوهش
 
 

 5بنـد  لی انقالب فرهنگی وشوراي عا 22/2/77مورخ  419هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه در اجراي سياست

وراي مجلـ  شـ 18/5/84قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري مصـوب جلسـه مـورخ  2بخش ج از ماده 

از  (.Ph.D)ري بـراي دوره دتتـ علوم شناختیپژوهشكده ريزي براي شناسايی و حمايت از استعدادهاي درخشان، اسالمی مبنی بر برنامه

 در رشـته علـوم علمايبررسي مدارک و سوابق علمي مرتبط و مصااببه بر اساس استعدادهاي درخشان اوطلبان بين د

 خواهد بود. 1400پذيرد. شروع دوره از مهر ماه می دانشجو "رايانش و هوش مصنوعی"و  "مغز و شناخت"گرايش دو  اعصاب شناختی با

 

 شرايط عمومي:  -الف
 دارا بودن صالحيت عمومی .1

 شتن منع قانونی ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومی براي داوطلبان مرد.ندا  .2

 

 شرايط اختصاصي: -ب

 

زارت وه بـه تاييـد تهاي داخل يا خارج از تشور ي عمومی يا باالتر از يكی از دانشگاهاداشتن دانشنامه تارشناسی ارشد يا دتتر

 آموزش پزشكی رسيده باشد. علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و

و نامـه ايانپشد بدون در نظر گـرفتن نمـره ار و تارشناسی دروس دوره تارشناسی 17ل دارا بودن حداقل ميانگين ت: 1تبصره 

 .المللیيه شده معتبر ملی و بيناپژوهشی نم-مقاله در مجالت علمی يکحداقل 

 .ايد و يا دتتراي حرفهونه تشوري در دوره تارشناسی ارشدانشجويان نم: 2تبصره 

 ي تخصصی و دارندگان مدرك معادل اجازه شرتت در آزمون را ندارند.ادانشجويان فعلی دتتر :3تبصره 

نـی بـر اتمـام ي عمومی مشغول به تحصيل با ارائه گواهی معتبـر مباهاي تارشناسی ارشد و يا دتتردانشجويان دوره :4تبصره 

  ثبت نام نمايند. اين دورهتوانند در می 31/6/1400تحصيالت خود تا تاريخ 

 :مدارک مورد نياز جهت ثبت نام -ج
 (براي دريافت فرم ثبت نام اينجا را تليک تنيد)  .برگ تكميل شده درخواست ثبت نام .1

 .از تمام صفحات شناسنامه تصويريک نسخه  .2

 .تمام رخ با ذتر مشخصات در پشت آنها   6 4 قطعه عك  4 .3

 .مدرك تارشناسی متضمن معدل تل تصوير .4

http://scs.ipm.ac.ir/docs/form1400.docx
http://scs.ipm.ac.ir/docs/form1400.docx


 

 

 

 
 

 

صيل مبنی ل به تحگواهی اشتغال به تحصيل براي دانشجويان شاغ تصويرباالترين مدرك تحصيلی با ذتر معدل تل يا  تصوير .5

 .31/6/1400بر اتمام دوره تا تاريخ 

 .انشگاهیريز نمرات د تصوير .6

توانند می ی ندارند،دوران تحصيل خود دسترسرسمی ون تعهد آموزش رايگان به ريز نمرات نداوطلبانی ته به دليل قا تبصره:

 ريز نمرات خود را به صورت غير رسمی ارائه دهند.

 المللیچاپ شده در مجالت بين تمقاالتپی ارسال  .7

 دهنده تسلط تامل داوطلب به زبان انگليسی باشد.در صورت امكان ارائه هر گونه مدرتی ته نشان .8

 هاي علمی داوطلب آشنايی داشته باشند.فعاليت د ته بهاتاس  2 نامه ازتوصيه  .9

هدف از  وه باشد هاي تكنيكی وي توضيح داده شدگزارش تهيه شده توسط داوطلب ته در مورد اهداف، عالئق علمی و قابليت .10

 ير نمايد.ادامه تحصيل در اين رشته را تعب

 ن مرد.وظيفه براي داوطلباتارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدرتی دال بر روشن بودن وضعيت نظام تصوير .11

. همچنين دباش 1400مهر ماه دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت ته تاريخ اعزام آن پ  از  :1تبصره 

قبل از  ن خدمتستند با ارائه گواهی از يگان خدمتی خود دال بر پاياالتحصيالنی ته در حال خدمت وظيفه عمومی هفارغ

 توانند در آزمون ثبت نام تنند.می 31/6/1400مورخ  شروع دوره

 آخرين حكم تارگزينی براي تارتنان رسمی دولت تصوير .12

 
 

 نكات مهم: -د
 . آيدبعمل میبه دعوت مصاحشدگان جهت از پذيرفتهدر تميته امتحان، ارسالی پ  از بررسی مدارك علمی  .

 اين  شند. در غيررده باالتحصيلی خود را تا موقع ثبت نام ارائه تبايست گواهی فارغداوطلبان در صورت قبولی در امتحانات می .

 يكن تلقی خواهد شد.لمصورت قبولی آنها تان     

 .نمايند وضعيت تحصيلی خود هماهنگ گردند و بايد اوقات خود را بادانشجوي تمام وقت محسوب می ، شدگانپذيرفته .

 وري و طی و فنا ، انجام مصاحبه و رعايت مقررات وزارت علوم، تحقيقاتبررسی مدارك علمی پذيرش نهايی به ترتيب پ  از .

 مراحل گزينش انجام خواهد شد.     

 

   حداتثر تا تاريخ "ج"رك خواسته شده در بند داوطلبان می بايست با رعايت نكات فوق، برگه تقاضانامه را تكميل و همراه با مدا :تذتر

 و يا دستی به دفتر پژوهشكده تحويل نمايند ودهارسال نم  scs@ipm.irبه آدرس ايميل   25/3/1400

 

 شد.كه پس از مهلت مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد  ياست به مدارک ناقص و يا مدارك يبديه*

 توجه: 
 متقاضيان هر دو گرايش مصاحبه جلسات رساندا، به اطالع تليه داوطلبان میترون شرايط خاص تشور به دليل شيوع بيماريبه با توجه 

 نحوه و زمانبندي دقيق برنامه لذا متمرتز دتتري سازمان سنجش خواهد بود.همزمان با جلسات مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون نيمه

نتيجه نهايی بررسی  .شد خواهد اعالم /http://scs.ipm.ac.irپژوهشكده به آدرس  هوبگا قطري از متعاقبا   علمی مصاحبه سهجل برگزاري

 .شد خواهد مذتور اعالم هوبگا طريق از پذيرش داوطلبان پ  از مصاحبه
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