
 پذیرش دانشجوی دکتری علوم شناختی در پژوهشکده علوم شناختی

 

 "رایانش و هوش مصنوعی"و  "مغز و شناخت"برای دوره دکتری تخصصی در دو گرایش  1401-1402پژوهشکده علوم شناختی در سال تحصیلی 

 پذیرد.دانشجو می 6به شرح زیر تعداد 

 تعداد  کد رشته ورودی شرکت کنندگان آزمون گرایش

 2 3297 یعلوم شناخت مغز و شناخت

 رایانش و هوش مصنوعی

 2 3298 یعلوم شناخت

 1 4091 کیوالکتریب -یپزشک یمهندس

 1 4245 هوش مصنوعی – وتریکامپ یمهندس

 

 نکات مهم

 :توجه داوطلبان را به نکات زیر جلب می نماییمضمن آرزوی موفقیت در آزمون مصاحبه، 

محل ذکر شده، در مرحله اول آزمون ورودی داوطلبان دوره دکتری که قبال توسط سازمان حدنصاب الزم را برای کدرشتهبایست داوطلبان می -

 .های بنیادی معرفی شده باشندسنجش کشور برگزار گردیده است، احراز نموده و طبق ضوابط به عنوان قبولی مرحله اول به پژوهشگاه دانش

و نیز  عمومی از جمله نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد، بایست واجد شرایطداوطلبان می -

 .های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشندها و دستورالعملنامهسایر شرایط اعالم شده در آیین

 ارسال شود.( scs@ipm.ir مدارک به ) .باشدمی( 16/3/1401) مهلت ثبت نام و ارسال مدارک تا پایان ساعت اداری روز -

ز طریق ایمیل به اطالع خواهد اط به زمان و نحوه برگزاری اطالعات مربوو  شدخواهد برگزار   22/3/1401تاریخ  درو  حضوریبصورت  مصاحبه -

 .رسید

 .به صورت الکترونیکی ضبط خواهد شدلسه مصاحبه بطور کامل و ج -

 .در طول مصاحبه باید تمامی مدارک بارگذاری شده در سامانه در دسترس باشد تا در صورت نیاز در اختیار مصاحبه کننده قرار گیرد -

به صالحدید هیئت  چنانچه داوطلبی در ساعت هماهنگ شده، به دلیلی خارج از اراده شخصی، امکان حضور در جلسه مصاحبه را نداشته باشد، -

 .گرددمصاحبه کننده زمان جایگزین تعیین و به وی اعالم می

 پژوهشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد. -

 

 باشند* داشته خود همراه حبهمصا هنگام بایستمی حدنصاب دارای متقاضیان که الزم مدارک *

 * دانشجو سوابق فرم *

 :بیشتر لطفا با دفتر پژوهشکده علوم شناختی تماس حاصل فرمایید جهت دریافت اطالعات

 های بنیادیدانشآدرس: تهران، اتوبان ارتش، نرسیده به میدان ارتش، روبروی اراج، پژوهشگاه 

 26113273تلفکس:  (5133)داخلی  021-2310تلفن دفتر:   26113274: مستقیم تلفن
 scs@ipm.irایمیل: 
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