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پژوهشـکده علـوم شـناخـتی
در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه  419مورخ  77/2/22شوراي عالی انقالب فرهنگی و بنـد 5
بخش ج از ماده  2قانون اهداف ،وظايف و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقـات و فنـاوري مصـوب جلسـه مـورخ  84/5/18مجلـ شـوراي
اسالمی مبنی بر برنامهريزي براي شناسايی و حمايت از استعدادهاي درخشان ،پژوهشکده علوم شناختی بـراي دوره دكتـري ) (Ph.D.از
بين داوطلبان استعدادهاي درخشان بر اساس بررسی مدارک و سوابق علمی مرتبط و مصاحبه علمـی در رشـته علـوم اعصـاب
شناختی با دو گرايش "مغز و شناخت" و "رايانش و هوش مصنوعی" دانشجو میپذيرد .شروع دوره از مهر ماه  1399خواهد بود.

الف -شرايط عمومی:
 .1دارا بودن صالحيت عمومی
 .2نداشتن منع قانونی ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومی براي داوطلبان مرد.

ب -شرايط اختصاصی:
داشتن دانشنامه كارشناسی ارشد يا دكتراي عمومی يا باالتر از يکی از دانشگاههاي داخل يا خارج از كشور كه به تاييد وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسيده باشد.
تبصره  :1دارا بودن حداقل ميانگين كل  18دروس دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پاياننامـه و
حداقل يک مقاله در مجالت علمی-پژوهشی نمايهشده معتبر ملی و بينالمللی.
تبصره  :2دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسی ارشد و يا دكتراي حرفهاي.
تبصره  :3دانشجويان فعلی دكتراي تخصصی و دارندگان مدرک معادل اجازه شركت در آزمون را ندارند.
تبصره  :4دانشجويان دورههاي كارشناسی ارشد و يا دكتراي عمومی مشغول به تحصيل با ارائه گواهی معتبـر مبنـی بـر اتمـام
تحصيالت خود تا تاريخ  99/6/31میتوانند در اين دوره ثبت نام نمايند.

ج -مدارک مورد نياز جهت ثبتنام:
 .1برگ تکميل شده درخواست ثبت نام( .براي دريافت فرم ثبتنام اينجا را كليک كنيد)
 .2يک نسخه تصوير از تمام صفحات شناسنامه.
 4 .3قطعه عک  6  4تمامرخ با ذكر مشخصات در پشت آنها.

 .4تصوير مدرک كارشناسی متضمن معدل كل.
 .5تصوير باالترين مدرک تحصيلی با ذكر معدل كل يا تصوير گواهی اشتغال به تحصيل براي دانشجويان شاغل به تحصيل مبنـی
بر اتمام دوره تا تاريخ .99/6/31
 .6تصوير ريز نمرات دانشگاهی.
تبصره :داوطلبانی كه به دليل قانون تعهد آموزش رايگان به ريز نمرات رسمی دوران تحصيل خود دسترسی ندارند ،میتوانند
ريز نمرات خود را به صورت غيررسمی ارائه دهند.
 .7ارسال كپی مقاالت چاپ شده در مجالت بينالمللی
 .8در صورت امکان ارائه هر گونه مدركی كه نشاندهنده تسلط كامل داوطلب به زبان انگليسی باشد.
 .9توصيه نامه از  2استاد كه به فعاليتهاي علمی داوطلب آشنايی داشته باشند.
 .10گزارش تهيه شده توسط داوطلب كه در مورد اهداف ،عاليق علمی و قابليتهاي تکنيکی وي توضيح داده شده باشد و هدف از
ادامه تحصيل در اين رشته را تعبير نمايد.
 .11تصوير كارت پايانخدمت يا معافيت دايم يا مدركی دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد.
تبصره  :1دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبـت كـه تـاريخ اعـزام آن پـ از مهـر مـاه  1399باشـد .همچنـين
فارغالتحصيالنی كه در حال خدمت وظيفه عمومی هستند با ارائه گواهی از يگان خدمتی خـود دال بـر پايـان خـدمت قبـل از
شروع دوره مورخ  99/6/31میتوانند در آزمون ثبت نام كنند.
 .12رو گرفت آخرين حکم كارگزينی براي كاركنان رسمی دولت

د -نکات مهم:
 .پ از بررسی مدارک علمی ارسالی در كميته امتحان ،از پذيرفتهشدگان جهت مصاحبه دعوت بعمل میآيد.
 .داوطلبان در صورت قبولی در امتحانات میبايست گواهی فارغ التحصيلی خود را تا موقع ثبت نام ارائه كردهباشند .در غيـر ايـن
صورت قبولی آنها كان لم يکن تلقی خواهد شد.
 .پذيرفتهشدگان ،دانشجوي تمام وقت محسوب میگردند و بايد اوقات خود را با وضعيت تحصيلی خود هماهنگ نمايند.
 .پذيرش نهايی به ترتيب پ از بررسی مدارک علمی ،انجام مصاحبه و رعايت مقررات وزارت علـوم ،تحقيقـات و فنـاوري و طـی
مراحل گزينش انجام خواهد شد.
تذكر :داوطلبان میبايست با رعايت نکات فوق ،برگه تقاضانامه را تکميل و همراه با مدارک خواسته شده در بنـد "ج" حـداكرر تـا تـاريخ
 99/6/7به آدرس ايميل  scs@ipm.irارسال نموده و يا از طريق مراجعه حضوري به دفتر پژوهشکده تحويل نمايند
*بديهی است به مدارک ناقص و يا مداركی كه پ

از مهلت مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توجه:
با توجه به تعويق زمان برگزاري آزمون نيمهمتمركز دكتري تخصصی سال  1399از سوي سازمان سـنجش آمـوزش كشـور و همچنـين
شرايط خاص كشور به دليل شيوع بيماري كرونا ،به اطالع كليه داوطلبان میرساند جلسات مصاحبه متقاضيان هر دو گرايش همزمان بـا
جلسات مصاحبه پذيرفتهشدگان آزمون نيمهمتمركز دكتري سازمان سنجش خواهد بود .لذا برنامـه دقيـق زمانبنـدي و نحـوه برگـزاري
جلسه مصاحبه علمی متعاقباً از طريق وبگاه پژوهشکده به آدرس http://scs.ipm.ac.ir/اعالم خواهد شد .نتيجه نهـايی بررسـی پـذيرش
داوطلبان پ از مصاحبه از طريق وبگاه مذكور اعالم خواهد شد.

