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 با مغز ديکررکا فعالیت از ناشی ینامیکیدهمو پاسخ اجستخرا" ي،نوبر يحمدا حسین دان،رهستا لدینا لسیدکما ،همتی نیما -10
 بیستمین ،"تجربی يدهامُ به تجزیه پایه بر تطبیقی فیلترینگ و یکدنز قرمز دونما سکوپیوسپکترا کاناله دو ثبت از دهستفاا

  .انیرا ان،تهر هنشگادا ،1392آذر 29 -27ان، یرا پزشکی یستز مهندسی نساکنفر

 ايبر قرمز دونما سنجی طیف سیستم ساخت و حیاطر" ي،نوبر يحمدا حسین دان،رهستا لدینا لسیدکما ،همتی نیما -11
  . انیرا ان،تهر، رسمد تربیت هنشگادا ،1390 آذر 25-23، انیرا پزشکی مهندسی نساکنفر هجدهمین ،"يمغز فعالیت ینگرمونیتو

 عمل يپتانسیلها سیم ونبد لساار سیستم ساخت و حیاطر" ،لحسنیابوا ادمحمدجو ،همتی نیما ر،سلیمپو یوسف ،شیافر دسجا -12
 . انیرا ان،تهر پزشکی معلو هنشگادا ،1388 دي 10 -9، انیرا پزشکی مهندسی نساکنفر همیندشانز ،"نیونر

 در نخو نجریا سرعت يگیرازهندا جهت پالسی تصوافر پلردا سیستم ساخت و حیاطر" ،لحسنیابوا ادمحمدجو ،همتی نیما -13
   .انیرا ،مشهد پزشکی معلو هنشگادا ،1383 یبهشتارد 24-22  ان،یرا پزشکی فیزیک هکنگر ششمین ،"قلبی و يمغز وقعر

 در نخو نجریا سرعت يگیرازهندا جهت پالسی تصوافر پلردا سیستم ساخت و حیاطر"، همتی نیما ،لحسنیابوا ادمحمدجو -14
 .انیرا ان،تهر ،میرکبیرا صنعتی هنشگادا ،1382 بهمن 29- 28 ان،یرا پزشکی مهندسی نساکنفر همینزدیا ،"وقعر

  



 :هشیوپژ يهاحطرهمکاري در  

 ژيتکنولو و معلو تتحقیقا مرکز، با حمایت )QUS( انستخوا چگالیسنجی صوتیافر سیستم یک ساخت و حیاطر -1
 1384-1383، پزشکی در

 صنایع زينوسا و شگستر نمازسا، با حمایت سوندالتراو اجموا کمک به انستخوا نسیتهدا يگیرازهندا هستگاد ساخت -2
 1385-1384، انیرا

 مرکز، با حمایت انستخوا چگالیسنج يمترهاراپا یابیارز رمنظو به انستخوا با تصوافر اجموا تعامل زيشبیهسا -3
 1387-1386، پزشکی در ژيتکنولو و معلو تتحقیقا

، پزشکی در ژيتکنولو و معلو تتحقیقا مرکزبا حمایت ، پزشکی يهادبررکا جهت صوتیافر بموقعیتیا ساخت -4
1386-1387 

 مرکزبا حمایت ، انحیو نبد در کاشت قابل لکانا تک نیونر فعالیت بیسیم لنتقاا سیستم مایشگاهیآز نمونه حیاطر -5
 1388-1387، پزشکی در ژيتکنولو و معلو تتحقیقا

 يبافتها در نکسیژا انمیز و نخو نجریا يگیر ازهندا و ینگرمونیتو جهت قرمز دونما رينو سنج طیف يگیرربکا -6
، با زاداننو هیژو يقبتهاامر بخش در دبررکا قابلیت با ،سیستم از دهستفاا در ارتاثیرگذ يمترهاراپا در تحقیق و يمغز

 1394-1392، رکشو ورانفنا و انهشگروپژ از حمایت وقصندحمایت 

 يیهاورفنا و معلو توسعه دستا، با حمایت مایشگاهیآز fNIRS کاناله16 سیستم یک یابیارز و توسعه ،حیاطر -7
 1394-1392، شناختی

 تتحقیقا مرکزت، با حمایت ر در قرمز دونما سنترتوفلوئوا از دهستفاا با ئیدوتیرراپا هغد حیاجر حین داريتصویربر -8
  1395-1394، ملکولی-سلولی داريتصویربر


