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 5شوراي عالی انقالب فرهنگی و بند  22/2/77مورخ  419جراي سياست هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه در ا

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

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

در رشـته علـوم اعصـاب     علمیبررسی مدارک و سوابق علمی مرتبط و مصاحبه بر اساس استعدادهاي درخشان بين داوطلبان 

 خواهد بود. 1394وع دوره از مهر ماه می پذيرد. شر دانشجو "رايانش و هوش مصنوعی"و  "مغز و شناخت"گرايش دو  شناختی با

 

 شرايط عمومی:  -الف
 دارا بودن صالحيت عمومی .1

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

 

 شرايط اختصاصی: -ب
 

خارج از تشور ته به تاييد وزارت  ي عمومی يا باالتر از يكی از دانشگاههاي داخل يااداشتن دانشنامه تارشناسی ارشد يا دتتر

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

و ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پايان نامـه   و تارشناسی دروس دوره تارشناسی 17دارا بودن حداقل ميانگين تل : 1تبصره 

 .ه شده معتبر ملی و بين المللیپژوهشی نماي-حداقل دو مقاله در مجالت علمی

 .ونه تشوري در دوره تارشناسی ارشد و يا دتتراي حرفه ايدانشجويان نم: 2تبصره 

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

غول به تحصيل با ارائه گواهی معتبر مبنـی بـر اتمـام    ي عمومی مشادانشجويان دوره هاي تارشناسی ارشد و يا دتتر :4تبصره 

   ثبت نام نمايند. اين دورهمی توانند در  31/6/94تحصيالت خود تا تاريخ 
 



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

 .يک نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه .2

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

 .روگرفت مدرک تارشناسی متضمن معدل تل .4

دانشجويان شـالل بـه تحصـيل     روگرفت باالترين مدرک تحصيلی با ذتر معدل تل يا روگرفت گواهی اشتغال به تحصيل براي .5

 .31/6/94مبنی بر اتمام دوره تا تاريخ 

 .روگرفت ريز نمرات دانشگاهی .6

دسترسـی ندارنـد، مـی      دوران تحصيل خـود  رسمی ون تعهد آموزش رايگان به ريز نمرات نداوطلبانی ته به دليل قا تبصره:

 توانند ريز نمرات خود را به صورت لير رسمی ارائه دهند.

 چاپ شده در مجالت بين المللی تمقاالی تپارسال  .7

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

 فعاليتهاي علمی داوطلب آشنايی داشته باشند. د ته بهاتاس  2 توصيه نامه از  .9

گزارش تهيه شده توسط داوطلب ته در مورد اهداف، عالئق علمی و قابليتهاي تكنيكی وي توضيح داده شده باشـد و هـدف از    .11

 ادامه تحصيل در اين رشته را تعبير نمايد.

 روگرفت تارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا مدرتی دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد. .11

. همچنـين فـار    باشـد  1394مهر مـاه  دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر ليبت ته تاريخ اعزام آن پ  از  :1تبصره 

التحصيالنی ته در حال خدمت وظيفه عمومی هستند با ارائه گواهی از يگان خدمتی خود دال بر پايان خـدمت قبـل از شـروع    

 می توانند در آزمون ثبت نام تنند. 31/6/94مورخ  دوره

 رو گرفت آخرين حكم تارگزينی براي تارتنان رسمی دولت .12

 

 به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.ارسالی مدارک  .از ارسال اصل مدارک خودداري فرماييد *تذتر:

 

 نكات مهم: -د
 .  بعمل     می آيدمصاحبه دعوت از پذيرفته شدگان جهت در تميته امتحان، ارسالی پ  از بررسی مدارک علمی  .1

ان در صورت قبولی در امتحانات می بايست گواهی فار  التحصيلی خود را تا موقع ثبت نام ارائه ترده باشند. در لير ايـن  داوطلب .2

 صورت قبولی آنها تان لم يكن تلقی خواهد شد.

 دانشجوي تمام وقت محسوب می گردند و بايد اوقات خود را با وضعيت تحصيلی خود هماهنگ نمايند. ، پذيرفته شدگان .3

 94سال  ياشرتت در آزمون دتتر یمتقاض"اوطلبان حتماً بايد روي پاتت نام و نام خانوادگی خود را نوشته و عبارت د .4

 .  "را قيد نمايند یعلوم اعصاب شناخت
 

 ، انجام مصاحبه و رعايت مقررات وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و طـی     بررسی مدارک علمی پذيرش نهايی به ترتيب پ  از :2تذتر 

 مراحل گزينش انجام خواهد شد.
   حداتثر تا تـاريخ  "ج"داوطلبان می بايست با رعايت نكات فوق، برگه تقاضانامه را تكميل و همراه با مدارک خواسته شده در بند  :3تذتر 

 علـوم شـناختی  شكده پژوه -هاي بنيادي  پژوهشگاه دانش -ميدان شهيد باهنر  -نياوران  -با پست سفارشی به نشانی: تهران   31/2/94

 و يا دستی به دفتر پژوهشكده تحويل نمايند ودهارسال نم 19395-5746صندوق پستی  -

 

 ته پ  از مهلت مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. یاست به مدارک ناقص و يا مدارت یبديه*
 



 :مزاياي دوره
 :آزمايشگاههاي ملبا تجهيزات پيشرفته شا  استفاده از آزمايشگاههاي تحقيقاتی -1

 
 Behavioral Primate Electrophysiology 

 Psychophysics 

 Event Related Brain Potential (ERP) 

 Computational Lab  

 Human Depth Recording 

 Function MRI 

 Robotics 

 

 هزينه تحصيلی و مسكنتمک پرداخت  -2

 .از شروع دورهی بيمه خدمات درمانعضويت پرداخت حق  -3

 پژوهشیحق الزحمه  دريافتپروژه هاي مختلف تحقيقاتی و شرتت در  -4

 بر اساس ضوابط مربوطه. پرداخت هزينه سفر براي  شرتت در تنفران  هاي بين المللی -5
 

 

 ::::::::اتمام مهلت::::::::


