
 

 علوم اعصاب شناختیدکتری دوره نام ثبتجهت  مدارک مورد نیازشدگان و اسامی پذیرفته

 1400سال  -پژوهشکده علوم شناختی 
رایانش "و  "مغز و شناخت"های در گرایش شناختیاعصاب دوره دکتری علوم  گانبرای کلیه پذیرفت و آرزوی موفقیت تبریک عرض ضمن

  روزبه صورت حضوری در شدگان، رساند ثبت نام از پذیرفته، به اطالع می1400-1401در سال تحصیلی  "و هوش مصنوعی
با در دست شدگان الزم است پذیرفته گیرد.انجام می 1زمانبندی مندرج در جدول شمارهمطابق با  شهریور ماه 10چهارشنبه 

تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان "به آدرس علوم شناختی پژوهشکدهبه  ،2مدارک درخواست شده در جدول شماره داشتن

 مراجعه نمایند. "های بنیادیج، پژوهشگاه دانشاوی ارارتش، روبر

 

 : اسامی پذیرفته شدگان و اطالعات ثبت نام1جدول شماره 

 ساعت حضور تایخ ثبت نام نام خانوادگی نام ردیف

 9:00 10/6/1400 صفری سروش   .1

 9:30 10/6/1400 فالح فاطمه   .2

 10:00 10/6/1400 هاشمی کیمیا  .3
 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:  2جدول شماره 

 صفحات شناسنامه  یاز تمام ریاصل و دو نسخه تصو -1

  یاز کارت مل ریو دو نسخه تصو اصل -2

 مدرک کارشناسی)لیسانس(تصویر اصل و یک برگ  -3

 ارشد ذکر شده باشد.که در آن معدل کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(مدرک کارشناسیتصویر اصل و یک برگ  -4

باشند، الزم است اصل ای نمیارشد یا دکتری حرفهاصل مدرک کارشناسیدر به ارائه اپذیرفتگانی که به دالیلی ق -1-4

ای را ارائه نمایند ارشد یا دکتری حرفهاسیمحل اخذ کارشنوزش عالی یید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آمگواهی تأ

که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، 

 باشد.درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی می

 تهیه شده در سال جاری 3*4رخ شش قطعه عکس تمام -5

دفترچه راهنمای ثبت  5و4پذیرفتگان با سهمیه رزمندگان و یا سهمیه ایثارگران )به شرح مندرج در صفحات  -6

 باشند.نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدرکی در رابطه با تأیید سهمیه خود نمینام آزمون( در زمان ثبت

دانشگاه محل خدمت خود را به  بایست موافقت رسمیاند، میمتقاضیانی که با سهمیه مربی پذیرفته شده  -7

 نام ارائه نمایند.دانشگاه محل قبولی در زمان ثبت

 برای آقایان مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه -8

 ریزنمرات دوره کارشناسی)لیسانس( -9

 ق لیسانس(وریزنمرات دوره کارشناسی ارشد)ف -10

 فرم صالحیت عمومی -11

 در روز ثبت نام )تکمیل شده( های مورد نیاز فرم  -12

 
 

 

http://scs.ipm.ac.ir/new/forms1400.jsp

