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پــیشگــفتار
گــزارشفــعالیتهایانــجامشــدهدرآزمــایشگاهمــلینــقشهبـرداریمــغزدریــکنــگاه

مــقدمه
تــاریخچه

دربــارهافــتتاحیه
رســالتوهــدف

چــشمانــداز
شــرحوظــایف

تــضمینکــیفیتواســتانداردها
تــجهیزاتوخــدماتوآزمــایشگاههایتــخصصی

خــدماتاضــافهشدهبهآزمــایشگاه 

واحــدمــراقبتپــزشکی 
خــدماتتــخصصی 
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آزمــایشگاهها 
)MRI(آزمــایشگاهتــصویربرداریتــشدیدمــغناطیسی 

)EEG(آزمــایشگاهالــکتروانسفالوگرافی 
)TMS(آزمــایشگاهتــحریکمغناطیسیفــراجــمجمهای 

)tES(آزمــایشگاهتــحریکالکتریکیفــراجــمجمهایمــغز 
)fNIRS(آزمــایشگاهطــیفنگاریکــارکردیمــادونقــرمزنــزدیک 

آزمــایشگاههایپــردازشتــصویروســیگنال 
آزمــایشگاهارزیــابیوتــوانبخشیشــناختی 

)EMG(آزمــایشگاهثــبتپــتانسیلمــاهیچهای 
)VR(آزمــایشگاهواقــعیتمــجازی 

آزمــایشگاهنــوروفیدبک 
ســرورمــحاسباتســریع 

)IBMB(بــیوبانکنــقشهبــرداریمــغزایــران 
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مــدیریتتــرویجوآمــوزش 
دریــافتمــجوزمــرکزمــلیآمــوزشمــهارتیوحــرفهایعــلومپــزشکی 

NBML.IRوبســایت 
شــاخهدانــشجویینــقشهبــرداریمــغزایــران 

بـاشگاهپــژوهشگراننــقشهبــرداریکــشور 
ســمپوزیوم 

رویدادهاوآموزشهایمجازیآزمـایشگاهمـلینـقشهبرداریمـغز 
وبــینارها 
کــارگاهها 
ســمینارها 

پــنلها 
مــدرسهها 

جــلساتمــشاورهیبــرگزارشدهتــوسطآزمـایشگاهمـلینـقشهبرداریمـغز 
مــسابقهها 
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روابــطعــمومیورســانهآزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغز
تــفاهمنــامهها 

مــرکزتــامیندادههایآمــاریروابــطعــمومیآزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغز 
آزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغزدرشــبکههایمــجازی 

مــصاحبه 
کــمپینهایآزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغز 

مــدیریتارتــباطبــامــشتری 
مـقاالتبـرترمـنتشرشـدهازپـروژههایانـجامیـافتهدرآزمـایشگاهمـلینـقشهبرداریمـغز 

بــرخیازپــروژههایمــنتخبانــجامشــدهدرآزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغز 
آمــوزشداخــلیدرآزمــایشگاهمــلينــقشهبــرداریمــغز 

فــهرست
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پــیشگــفتار

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزباهدفرشدوتوسعهیدانشوفناوری
نقشهبرداریمغزتالشمیکندکهخدماتیپیشرفتهومنحصربهفرد
راباشیوهاینوینبهتمامیپژوهشگرانومتخصصینسراسرکشور
که است طراحیشده گونهای به ارائهیخدمات فرایند نماید. ارائه
بتواند شیوه آسانترین به و ممکن زمان کوتاهترین در پژوهشگر
آزمایشاتخودرادراینآزمایشگاهبهانجامبرساند.متخصصینزبده،
میکنند همکاری آزمایشگاه با که کارشناسانی و مدیران مشاورین،
آمادگیکاملبرایارائهیمشاورهبهپژوهشگرانودانشجویانرادرراستای
چگونگیانجامصحیحآزمایشاتخودداشتهوبرایانجاماینگونهمشاورهها
فرایندبسیارکاراومفیدیطراحیشدهاست.هزینههایدرنظرگرفتهشدهبرایانجام
آزمایشاتبهگونهایدرنظرگرفتهشدهاستکهدرتوانپژوهشگرانباشدوشرایطبسیارآسانیبرایارائهیتخفیفنیز
وجوددارد.اینآزمایشگاهازتمامیدانشمندان،اساتید،پژوهشگران،پزشکان،دانشجویانوافرادعالقمنددرداخلوخارج
ازکشورصمیمانهدعوتمیکندتادرنیلبهاهدافآزمایشگاهمارایارینمایندتادرآیندهاینزدیکشاهدپیشرفتو
سربلندیکشوردراینحوزهباشیم.عالوهبرآن،آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرتالشاستتابابرنامهریزیواجرای
مداومکارگاههاودورههایآموزشیمختلف،برگزاریسمینارهایتخصصیجهتپژوهشگرانشهرهایمختلف،برگزاری
نشستهاوسمپوزیومهایمرتبطباحوزهینقشهبرداریمغزبتوانددرراستایتوسعهیعلوموفناوریهاینقشهبرداریمغز
حرکتکردهوعموممتخصصین،اساتیدپژوهشگرانودانشجویانرابااینحوزهینوینازعلموفناوریبیشترآشنانماید.

دکترمحمدرضاآی

رئیسآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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خالصهگزارشفعالیتهایانجامشدهدرآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزازتاریخ95/05/11
)افتتاح(تاتاریخ1400/12/29

5979نفر تعدادبازدیدکنندگانداخلیوخارجی

188318نفرساعت کارگاههایآموزشی

29174نفرساعت رویدادهایمجازی

1300نفرساعت دورهآموزشیمهارتی

684ساعت شرکتدرهمایشهاونمایشگاهها

328کارگاه تعدادکارگاهبرگزارشده

123وبینار تعدادرویدادهایمجازیبرگزارشده

ازتاریخ1400/01/14تا1400/12/29

204پروژه تعدادپروژهها

43دانشگاه تعداددانشگاهها

123عضوهیئتعلمی تعداداعضایهیئتعلمی

175محقق تعدادمحققان

تعدادپروژههایوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری تعدادپروژههایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

167)معادل%82( 37)معادل%18(

گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه
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جزییاتبهتفکیکآزمایشگاهها)افتتاح(تاتاریخ1400/12/29

تعدادساعت آزمایشگاه

7866ساعت MRIآزمایشگاه

6160ساعت EEGآزمایشگاه

851ساعت fNIRSآزمایشگاه

1206ساعت TMSآزمایشگاه

860ساعت tESآزمایشگاه

932ساعت EMGآزمایشگاه

801ساعت آزمایشگاهارزیابیشناختی

38ساعت آزمایشگاهنوروفیدبک

712ساعت VRآزمایشگاه

21832ساعت سرورمحاسباتی

4658ساعت پردازشتصویر

4583ساعت پردازشسیگنال

271ساعت Eye tracker

37ساعت Navigation

8105نمونه بایوبانک

50807ساعت جمعکلساعاتارائهخدمات

گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه
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گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه

جزییاتبهتفکیکآزمایشگاههاازتاریخ1400/01/14تا1400/12/29

تعدادساعت آزمایشگاه

1383ساعت MRIآزمایشگاه

1447ساعت EEGآزمایشگاه

319ساعت fNIRSآزمایشگاه

353ساعت TMSآزمایشگاه

588ساعت tESآزمایشگاه

692ساعت EMGآزمایشگاه

379ساعت آزمایشگاهارزیابیشناختی

7ساعت آزمایشگاهنوروفیدبک

498ساعت VRآزمایشگاه

9770ساعت سرورمحاسباتی

998ساعت پردازشتصویر

983ساعت پردازشسیگنال

233ساعت Eye tracker

37ساعت Navigation

702نمونه بایوبانک

15125ساعت جمعکلساعاتارائهخدمات
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مشاوره رویدادهایکشوری سمیناراستانی کارگاهها پنلها وبینارها

30 20 18 50 30 125

رویدادهایآموزشیمجازیکشوریورایگانکشوری
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایمسئولیتآموزشیوترویجیخودبابهکارگیریاساتیدبرجستهحوزه

نقشهبرداریمغزرویدادهایآموزشیمجازیراتدوینوبهعالقهمنداناینحوزهارائهمیکند.

فعالیتهایمجازیازآغازهمهگیریکرونا

تعدادکلرویدادها نفرساعت نفر ساعت تعداداساتید

273 70240 18484 1314 300

گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه

سال1400 خالصهآمارمشارکتدرپروژهها)افتتاحتاپایان1400(

200پروژه 950پروژه تعدادپروژهها

42دانشگاه 69دانشگاه تعداددانشگاهها

128عضوهیئتعلمی 386عضوهیئتعلمی تعداداعضایهیئتعلمی

173محقق 802محقق تعدادمحققان

- تعدادپروژههایوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری تعدادپروژههایوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

132
)معادل%66(

68
)معادل%34( 566)معادل%60( 384)معادل%40(
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تــاریخچه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزباشعار”توسعهیهمگرادردانشوفناورینقشهبرداریمغز“

در11مرداد1395افتتاحشد.اینرویداد،پنجسالپسازتصویبسندتوسعهیعلوموفناوریهای
شناختیتوسطشورایعالیانقالبفرهنگیصورتگرفتودولتنیزموظفشدازتأسیسآزمایشگاه

ملینقشهبرداریمغزبرایانجامتحقیقاتعلومشناختیحمایتکند.بههمینمنظورستادتوسعهیعلوم
وفناوریهایشناختیازسویمعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهورتشکیلشد.هدفاینستادتدویناساسنامهی

آزمایشگاهبهعنوانیکمؤسسهیملیبودبهنحویکههیأتامناییادارهشودووابستهبههیچیکازدانشگاهها
نباشد.برطبقاساسنامهیآزمایشگاهکهدرسال1393بهتصویبرسید،اعضایهیأتامناعبارتندازوزیرعلوم،

تحقیقاتوفناوری،وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی،معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورودستیارانشانکهدراین
میانوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریرئیسهیأتامنامیباشد.آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزیکپروژهیمشترکبینوزیر
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیووزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریبهشمارمیرودکهدراینمیانانتخابرئیسآزمایشگاه

برعهدهیوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیمیباشد.

مــقدمه

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز)NBML(امکانثبتسیگنالهایمغزی،تصویربرداریساختاریو
کارکردیوتحریکمغزیرافراهممیآوردوخدماتپیشرفتهیپردازشدادهراباهدفتوسعهیفناوری
اینآزمایشگاه برایمطالعاتپیشرفتهیمغزیوآسیبشناسیمغزیعرضهمیکند. وتحقیقات
همچنیننقشمهمیدرآموزشپژوهشگران،کارآموزان،مسئوالنوارائهدهندگانخدماتبهداشتی
وپایهگذارانحوزهینقشهبرداریمغزایفامیکند.ازجملهعملکردهایمهموحیاتیآزمایشگاه

ثبتسیگنالوتصویربرداریپزشکیوخدماتتحریکعصبیاستکهدرنهایتمنجربه
بهبودنتایجپژوهشمیگردد.همچنینبهمنظورارتقایسطحسالمتعمومی،آزمایشگاه

دارا مغز نوآورانهی فناوریهای و استراتژیها کشف در را توجهی قابل سهم
میباشد.درحالحاضرآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبابهرهگیریازتجربیات

گذشتهونگاهبهآیندهتالشمیکندکهروزبهروزبهسمتجلوگامبردارد.
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دربــارهافــتتاحیه

با 1395 مرداد 11 تاریخ در مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
جمهوری( ریاست اول )معاون جهانگیری اسحاق دکتر حضور
دکترحسنقاضیزادههاشمی)وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی(
دکترمحمدفرهادی)وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری(،دکترسورنا
کمال دکتر جمهوری(، ریاست فناوری و علمی )معاون ستاری
خرازی)دبیرستادتوسعهعلوموفناوریهایشناختی(وجمعی

ازاساتیدوروسایدانشگاههاومراکزآموزشعالیافتتاحشد.
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رســالتوهــدف
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزاهدافزیررادنبالمیکند:

گسترشفعالیتهایتحقیقاتیدرحوزهیعلوموفناوریهایاعصابشناختیازطریق
ارائهیخدماتتصویربرداریعصبیوتحریکاتعصبی

ارائهیخدماتتخصصیومشاورهدرزمینهیکسبدادههاوپردازشتصاویرچندوجهی
مغزیبهمؤسساتپژوهشیدرحوزهیعلوموفناوریاعصابشناختی

ارائهیخدماتدانشمحوروروزآمدویژهمبتنیبرآخریندستاوردهایپژوهشیدر 
حوزهعلوموفناوریاعصابشناختی

کمکبهتوسعهیفناوریهاینویننقشهبرداریمغزوتحریکعصبی
تبدیلفناوریهایپیشرفتهیحاصلازپژوهشدرحوزهینقشهبرداریمغزوتحریک

عصبیبهخدماتکاربردیوعملیاتیواشاعۀآندرمراکزمربوطهدرکشور
استانداردسازیپروتکلهایثبتوپردازشدادههایپزشکیدرسراسرکشورمطابقبا

دستورالعملهاواستانداردهایبینالمللی
ارتقایسطحعلمیوفناوریکشوربهسطحجهانیدرحوزهیعلوماعصابشناختی

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزسازمانیجامعبهشمارمیرود
کهازجایگاهیممتاز،درسطحمنطقهبرخورداراست.اینسازماندرتوسعهی

علوماعصابشناختی،پژوهشهایبنیادیوتحقیقاتکاربردیپیشرومیباشد.ارتقایموقعیت
ایراندرسطحملی،منطقهایوبینالمللیوتقویتتوانرقابتیپژوهشگرانوفناوراندرحوزهی

علوموفناوریهایاعصابشناختی،اصلیترینچشماندازآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزمیباشدکهاینامرازطریق
ایجادفعالیتدرزمینهینقشهبرداریمغز،تحریکوپردازشاطالعاتمغزدرسطحپیشرفتهوروزآمدمیسرمیشود
تاازفعالیتهایپژوهشی،توسعهیفناوریوآموزشیکلیهیمراکزعلمیکشورپشتیبانیشود.برایدستیابیبهاین

اهدافآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزموظفبهانجاممأموریتهایزیراست:
ارتقایموقعیتعلمیکشوردرسطحبینالمللیدرحوزهیعلوموفناوریهایاعصابشناختیونقشهبرداریمغزی

ازطریقبرگزاریسمینارها،کارگاههایآموزشیوکنفرانسهایارائهشدهتوسطاساتیدمعتبر
ارتقاینقشکشوردرتأمینخدماتنوینوجامعبهمنظورتحقیقدرزمینهیاختالالتمغزی

چــشمانــداز
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شــرحوظــایف

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،بهمنظوردستیابیبهاهدافمذکوراقداماتزیرراانجاممیدهد:

بررسیوشناساییخدماتآزمایشگاهیموردنیازدرزمینهینقشهبرداریمغزوتحریکعصبیبهمنظورارائهی
بهترینخدماتبرایتحقیقاتنقشهبرداریمغز

مغزی تصاویر پردازش تخصصی خدمات و عصبی تحریک و مغز نقشهبرداری تخصصی خدمات ارائهی 
درزمینهیعلوموفناوریهایشناختیبهمؤسساتپژوهشی

ایجادزیرساختهایموردنیازبرایارائهیخدماتنقشهبرداریمغزوتحریکعصبیدرراستایاهدافآزمایشگاه
ومراکزعلمیوصنعتیدولتی فناوری و پژوهشی ومؤسسات بادانشگاهها وآموزشی پژوهشی همکاری

وغیردولتیداخلوخارجازکشورجهتبهبودتحقیقاتعلومشناختی
انتشارمجله،کتابعلمی،جزوهیآموزشی،تولیدنرمافزاروبرنامههایرایانهایمتناسببااهدافآزمایشگاه
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تـــضمینکـــیفیت
و

اســـتانداردها

مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه در کیفیت، تضمین واحد اهداف مهمترین از
مستندسازیخطمشی،سیستمها،برنامههاوروشهایاجراییآزمایشگاهمیباشد.
از بهینه بهرهبرداری اینواحدوظیفهاطالعرسانیوآموزش درهمینراستا
در اینسیستم اجراکردن بر نظارت نیز و ذیربط کارکنان به اینمستندات
آزمایشگاهرانیزبرعهدهدارد.بدیهیاستکلیهاینفعالیتهادرجهتتامین

کیفیتوارتقاخدماتدرحوزهنقشهبرداریمغزمیباشد.
امور آزمایشگاهسببمیشودجریان در کیفیت بکارگیریسیستممدیریت
بهطورمنظمومداومموردبررسیوبازبینیقرارگرفتهودرپیآنخطاهای

موجودشناساییشدهوازبروزخطاهاییکهاحتماالًدرآیندهبوجودمیآید
جلوگیریگردد.هدفنهاییاجرایمدیریتکیفیت،ایجادوابقاروشهایقابل
انتقالمیباشد.بدینمعنیکهنتایجبدستآمدهدرآزمایشگاههاقابلتکرارباشد.
برنامهریزی شده تعیین اهداف به رسیدن برای کیفیتباید تضمین واحد
واحد این نماید. اجرا دقیق بصورت را کنترل بازبینی و هدایت سازماندهی،
درخصوصاجرایممیزیهایداخلی،ازصحتبرقراریخطمشیکیفیتدر
آزمایشگاهاطمینانحاصلمیکند.جهتدستیابیبهاینمهم،فرآیندهاییدر

مواردیتدوینوبهاجرادرآمدهاست.

NBML
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آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبرایاولینباردرتاریخ24شهریور1395
براساساستاندارد ISO9001:2008 موردممیزیقرارگرفتوموفقبهأخذ

گواهینامهیمزبورازمراجعذیصالحشد.همچنینبرایدومینباردر
ISO9001:2015تاریخ24شهریور1396براساساستاندارد

موردممیزیقرارگرفتوموفقبهأخذ
گواهینامهیمزبورشد.

فرآیندهاوروالها

اهموظایفواحدتضمینکیفیت:

تمرکزبربرآوردنخواستههایمشتریانوکسبرضایتمشتریان
انجامممیزيهايداخلي،جمعبندینتایجممیزهاودادههایمربوطهومستندسازی

آنهاواقدامبرایرفعموارد
عدمانطباقمشاهدهوحلریشهایمشکالت

تدوینکلیهمستنداتدرآزمایشگاهونظارتبرکنترلمستنداتوسوابق
درونوبرونسازماني

تهیهدستورالعملها،ضوابطومقرراتکیفیبرایکلیهمشخصاتفنی
نظارتبرکالیبراسیون،نگهداريوکنترلهايتجهیزات

انجاماقداماتاصالحیوپیشگیرانهدرموردوجودعدمتطابق،پیگیریتارفع
مغایرتهاوانجاماقداماتالزمجهتجلوگیریازبروزمغایرتهایاحتمالی

مشابهدرآینده
اجرایسیستمپیشنهاداتکارکنان

انجامجلسهبازنگریمدیریت
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MRIخریداری،راهاندازیوتجهیزآزمایشگاهماکاسکنر

IMUراهاندازیسیستمآنالیزحرکتمبتنیبرسنسور

راهاندازیسیستمردیابفعالیتفیزیکیبدنشاملسنسورهای

 شتابسنج،ژایروسکوپوقطبنمایسهمحوره

GNSS،ارتفاعسنجوالکتروکاردیوگراف 

راهاندازیتمرینهایکامپیوتریتوانبخشیشناختیبااستفادهازنرمافزارریهاکام)RehaCom(دربخشارزیابیشناختی

گسترشکميدیتادربیوبانک)افزودنخدمتارائهدیتاستسیگنالبهپژوهشگران(

)BioSIMS(توسعهسامانهمدیریتاطالعاتسیگنالهايزیستي

افزایششیفتهایدومآزمایشگاهوافزایشساعاتخدماتدهی

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

خـدماتاضـافهشـدهبهآزمـایشگاهتخصصی
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هدف از تشکیل این واحد، بررسی وضعیت سالمت مراجعان است که شامل بررسی آزمودنی های سالم و بیمار 
می گردد که از نظر جسمانی، روانی، اجتماعی و هیجانی مورد توجه قرار می گیرند.

تجهیزات
 دستگاه الکتروشوک قلبی

دستگاه اکسیژن ساز
 دستگاه اکسیژن پرتابل

دستگاه سرم تراپی دیجیتال
MRI ویلچر

برانکارد حمل بیمار
ترالی اورژانس و داروهای احیا

کاربرد این وسایل در جهت احیاء قلبی، ریوی و مغزی  
 بیماران است که امکان دارد در حین آزمایش ها دچار

          مشکالت اورژانسی گردند.

خدمات
 معاینات سالمت
 ارزیابی بیماران

 رسیدگی به امور پزشکی
 توصیه و راهنمایی پزشکی به پرسنل

 نظارت بر فعالیت های پزشکی بخش ها
 همکاری در موارد فوریت های حاد پزشکی

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

واحـدمـراقبتپـزشکیتخصصی
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آزمـایشگاههـا  خدمات
هیزات،

تج

و

ه های
مایشگا

آز

تخصصی
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MRIتصویربرداریتشدیدمغناطیسی)3تسال(درآزمایشگاه
EEGثبتسیگنالدرآزمایشگاه

EMGثبتسیگنالدرآزمایشگاه
fNIRSطیفنگاریمادونقرمزنزدیکدرآزمایشگاه
TMSتحریکمغناطیسیفراجمجمهایدرآزمایشگاه

tESتحریکالکتریکیمغزدرآزمایشگاه
پردازشدادهدرآزمایشگاهتحلیلداده

MEGمگنتوانسفالوگرافیدرآزمایشگاه
ارزیابیشناختیدرآزمایشگاهعصبشناختی

آزمایشگاهواقعیتمجازی
آزمایشگاهنوروفیدبک

BCIآزمایشگاهواسطمغز-رایانه
سرورمحاسباتسریع

تمامآزمایشگاههامجهزبهدستگاههایسازگارباMRIهستند.
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MRI

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسیتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسیتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسیتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسیتخصصی
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EEG

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهالـکتروانسفالوگرافیتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهالـکتروانسفالوگرافیتخصصی
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TMS

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهتـحریکمـغناطیسیفـراجـمجمهایتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهتـحریکمـغناطیسیفـراجـمجمهایتخصصی
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tES

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهتـحریکالـکتریکیفـراجـمجمهایمـغزتخصصی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 44



دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهتـحریکالـکتریکیفـراجـمجمهایمـغزتخصصی
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fNIRS

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهطـیفنـگاریکـارکردیمـادونقـرمزنـزدیکتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهطـیفنـگاریکـارکردیمـادونقـرمزنـزدیکتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنالتخصصی
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهارزیـابیوتـوانبخشیشـناختیتخصصی
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)CARE-LAB(

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهارزیـابیوتـوانبخشیشـناختیتخصصی
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سیگنال EMG یک سیگنال پیچیده است که تحت تاثیر ویژگی های آناتومیکی و فیزیولوژیکی عضله و کنترل سیستم اعصاب محیطی قرار 
می گیرد. دستگاهی که EMG را ثبت می کند و فرایند استفاده شده برای ثبت EMG روی سیگنال EMG تاثیرگذار می باشند. سیگنال های 
الکتریکی عضله توسط تغییرات فیزیولوژیک در سطح غشای فیبر های عضله ایجاد می شوند. EMG یا الکترومایوگرافی روشی است که به توسعه، 

ثبت و آنالیز سیگنال های الکتریکی عضله اشاره دارد. 

تــجهیزات:
. دستگاه Motion Lab 6 کاناله )الکترودهای بار، عضالت کوچک، سوزنی(

. دستگاه Bayamed EMG-Wireless 16 کاناله

EMGکــاربردهای
. مطالعات پزشکی

    )ارتوپدی، جراحی، نورولوژی عملکردی، آنالیز گیت و حالت بدن(
. توانبخشی

    )پس از جراحی، بازتوانی نورولوژیکی، درمان های فیزیکی، درمان تمرین فعال(
. ارگونومی

    )ارزیابی تقاضا، اجتناب خطر، طراحی ارگونومی، تاییدیه محصوالت(
. علوم ورزشی

    )بایومکانیک، ارزیابی حرکتی، بهبود عملکرد ورزشکاران توانبخشی ورزشی(

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهثـبتپـتانسیلمـاهیچهای)EMG(تخصصی
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خــدمات:
. ثبت EMG سطحی و سوزنی

. ثبت های ورزشی
. ثبت EMG-TMS پتانسیل واداشته

fNIRS و EEG به همراه مدالیته های دیگر EMG ثبت .
EMG آنالیز .

. کاربری آسان در انتخاب کانال های مختلف 
EMG مربوط به دستگاه DAQ ارتباط با کارت .

. امکان آنالیز آنالین برای به دست آوردن پیک تا پیک سیگنال و فاصله 
   زمانی Event ها

. امکان ارسال تریگر به چند پورت خروجی در زمان های دلخواه
. امکان ایجاد تحریک صوتی و تصویری در نمایشگر دوم

 TMS تاخیر بسیار کم در ارسال تریگر خروجی جهت راه اندازی دستگاه .
)LabView نوشته شده در بستر نرم افزار(   

. دریافت Gain متفاوت در هر کانال جهت کالیبراسیون آسان الکترود ها
   گانیومتر، شتابسنج و دستگاه های دیگر

. ذخیره آسان فایل در هر ترایال و امکان استفاده از فایل خروجی در
   نرم افزارهای دیگر جهت آنالیز

نمونه ای از سیگنال خروجی و اعمال تریگر توسط نرم افزار

نمونه ای از سیگنال خروجی و آنالیز سیگنال توسط نرم افزار

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهثـبتپـتانسیلمـاهیچهای)EMG(تخصصی
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تــجهیزات:
آزمایشگاه واقعیت مجازی )VR( واقع در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، مجهز به پیشرفته ترین

دستگاه های واقعیت مجازی دنیا )HTC VIVE Pro و Oculus Rift( می باشد.
در این آزمایشگاه، خدمات طراحی تسک های شناختی/ درمانی با استفاده از VR انجام می شود

و محققین امکان استفاده از سیستم های موجود در آزمایشگاه را دارند.

کــاربردها
بطور کلی می توان کاربردهای VR در حوزه پزشکی را به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1. آموزش
2. درمانی و توانبخشی

 . کاربردهای VR در توانبخشی عصبی حرکتی
 . کاربردهای VR در توانبخشی شناختی، سالمت ذهنی و درمانی

3. تحقیقاتی

خــدمات:
. مشاوره و طراحی تسک های واقعیت مجازی

EEG-VR ،EMG-VR ،fNIRS-VR ثبت همزمان .
VR-ارزیابی شناختی    

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهواقـعیتمـجازی)VR(تخصصی
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در نوروفیدبک امواج مغزی آزمودنی ثبت شده و سپس براساس پروتکل، زمانی که دامنه امواج مغزی مورد نظر ایجاد شد به او فیدبک یا بازخورد ارائه خواهد 
شد. این بازخورد باعث تقویت این دامنه شده می شود. 

پروتکلهایمورداستفادهدرنوروفیدبک:
نوروفیدبک ثابت: پروتکل هایی که برای همه افراد به یک شکل مورد استفاده قرار می گیرند.

نوروفیدبک با نمره Z: وقتی که امواج مغزی فرد با یک نمره استاندارد مقایسه
می شود و سعی بر این است که عملکرد فرد به حالت استاندارد نزدیک شود.

نوروفیدبک مبتنی بر فرد: بر اساس  نیاز های خاص فرد.

خــدمات
. مداخله در بیش فعالی/کمبود توجه، اختالل یادگیری، افسردگی، اضطراب،

)LD( اختالالت خواب، صرع، اختالل یادگیری ،)OCD( اختالل وسواس فکری عملی    
    سوء مصرف مواد، دردهای مزمن و سردردهای میگرنی، PTSD، پنیک

. بررسی نحوه کار شبکه های مغزی
. استفاده از تحریک الکتریکی همزمان با نوروفیدبک 

. ایجاد نوروپالستیسیتی
. تقویت عملکرد ورزشکاران، هنرمندان، و …

امواجمغزیهدفدرنوروفیدبک
. دلتا ۰ تا ۴ هرتز
. تتا ۴ تا ۸ هرتز

. آلفا ۸ تا 12 هرتز
. بتا 12 تا 2۴ هرتز

. )SMR(12 تا 1۴ هرتز
. گاما +36 هرتز

تــجهیزات:
 EEG ترکیبی با Star stim دستگاه تحریک الکتریکی ۸ کاناله .

. داری یک کاله با 39 موقعیت بر اساس سیستم 1۰-1۰ برای قرار دادن 
   الکترودها بر روی سر 

. الکترودهای خشک 
 EEG الکترودهای مرطوب حامل ژل جهت انجام .

  )tCS( الکترودهای در سایزهای مختلف جهت انجام تحریک .
. الکترودهای ترکیبی 
. الکترودهای رفرنس 

Neurosurfer نرم افزار .

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

آزمـایشگاهنوروفیدبکتخصصی
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برای  بهتری  میزبان  معمولی  رایانه های  به  نسبت  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  محاسباتی  سرورهای 
پردازش های محققان حوزه نقشه برداری مغز و علوم اعصاب محاسباتی است. سخت افزارهای 
برای  افزایش می دهد و محیط امن تری  را  این سرورها کیفیت پردازش ها  قدرتمند 
نگهداری داده ها تعبیه می کند. امکان دسترسی به پردازنده های متعدد CPU و 
GPU، پردازش های زمان بر را به مراتب سرعت می بخشد. پشتیبانی صورت 

گرفته از سخت افزارها توسط کارشناسان سرور، تضمین کننده عملکرد 
گونه ای  به  سرورها  این  نرم افزاری  بستر  دیگر،  سویی  از  است.  آن ها 
مغز  نقشه برداری  روز حوزه  نیازهای  با  مطابق  که  است  تعبیه شده 
لینوکس  این سرورها  عامل  باشد. سیستم  ممکن جامع  تا جای  و 
بوده و سعی شده است تمامی نرم افزارهای پردازشی شاخص حوزه 
نقشه برداری مغز، نمایشگرهای تصاویر مغزی و پایپالین های پردازش 
تصویر بر روی آنها تعبیه شود. کارشناسان سرورهای محاسباتی در 
تالش اند که سیستم عامل، تمامی پکیج ها و نرم افزارها در اسرع وقت 
به روزرسانی شده و عیب های احتمالی برطرف گردد. با توجه به آنچه 
اشاره شد، زمینه ای فراهم گردیده است تا محقق نقشه برداری مغز به دور 
از دغدغه های فنی غیرمرتبط به پردازش های خود پرداخته و در حین انجام 
پروژه از مشاوره کارشناسان سرور استفاده نماید. همچنین کاربران می توانند بدون 
حضور فیزیکی در آزمایشگاه و از طریق شبکه اینترنت در فضایی امن به حساب های کاربری 

خود دسترسی پیدا کرده و در محیطی گرافیکی و کاربر پسند پردازش های خود را پیش ببرند.

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

سـرورمـحاسباتسـریعتخصصی
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خدمات واحد سرور محاسباتی:
. به روز رسانی سیستم عامل ها و نرم افزارها
. مانیتورینگ عملکرد سرورها و نرم افزارها

. مانیتورینگ پردازش ها و ارتباطات
. پیگیری و رفع اشکاالت سیستمی

. اجرای سیاست های نگهداری، امنیتی و پردازشی
. مدیریت حساب های کاربری

. نیازسنجی، امکان سنجی و راه اندازی سرویس های جدید
. توسعه راه کارهای مدیریتی سیستمی و سرویس دهی

. پشتیبانی و مشاوره کاربران

امکانات سخت افزاری )سه سیستم قدرتمند که در مجموع(:
. 1۸.6 ترابایت فضای ذخیره سازی

. ۸۸7 گیگابایت حافظه داخلی
CPU 129 هسته پردازشی .

Quadro RTX 8000 مدل GPU یک .

نرم افزارها:
 Python, MATLAB, R, Jupyter, Spyder,  Rstudio,

 FSL, FreeSurfer, Ants, fMRIPrep, SPM, ExplorDTI,

MRTrix, Brian, FieldTrip, EEGLab, Anaconda, Py-

 torch, Tensorflow, CONN, Nipy, FSLeyes, MRView,

MRICron, FreeView

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

سـرورمـحاسباتسـریعتخصصی
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Structural
MRI

Diffusion
MRI

Functional
MRI

Signal
Analysis  Neurosimulation Psychophysics Data

Analysis IDE Viewer

Shell Script * * * * * * *

Python * * * * * * *

Anacoda *

 Jupyter
Notebook *

Spyder *

Matlab * * * * * * * *

Octave * * * * * * * *

R * * * * * *

Rstudio *

Javascript *

Nodejs *

npm *

g++ *

FSL * * *

FSLview *

FSLEYES *

FreeSufer * * *

Freeview *

Ants * * *

Caret * * * *

MRIcron *

Nipy * * *

SPM * * * * * *

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

جدولنرمافزاهاوپایپالینهاینصبشدهرویسرورمحاسباتیتخصصی
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Structural
MRI

Diffusion
MRI

Functional
MRI

Signal
Analysis  Neurosimulation Psychophysics Data

Analysis IDE Viewer

CONN * * *
FMRI * *

Analyze
FMRI * * * *

Dipy * *

DTIprep *

Explore DTI * *

Tensorboard *

Pytorch *

EEGlab * *

ERPlab *

FieldTrip *
 BrainVision

Analyzer * * *

EDFbrowser *

BCILAB * *

EEGkit * *

Simfit * *

Python-mne *

Loreta *

Brian *

Pynn *

COMETS *

Psychopy *

Psychtoolbox *

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

جدولنرمافزاهاوپایپالینهاینصبشدهرویسرورمحاسباتیتخصصی
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بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران
)IBMB(

 خدمات
هیزات،

تج

  و

ه های
مایشگا

  آز
    

    تخصصی
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بیوبانکبهیکمجموعهسیستماتیکازنمونههاودادههایزیستیگفتهمیشودکهبهمنظوردسترسیوبهرهبرداری
مجدددرامورپژوهشیتشکیلمیگردد،بهگونهایکهنهتنهاخودنمونهبلکهدادههاونشانههایاستخراجشدهازآنها

نیزبایگانیمیشوندتابتواناززوایایمختلفجستجووبازیابیراانجامداد.
این به دسترسی اما میکنند نگهداری خود بایگانیهای در را فراوانی دادههای سالمت حوزه خدماتی مراکز اگرچه
پیدا درصورتدسترسی، است.حتی همراه دلیلحفظحریمخصوصی( )به وحقوقی اجرایی موانع با غالبا اطالعات
و بوده پژوهشی پروژههای طراحی ابعاد مشکلترین از همواره پژوهش یک در پزشکی دادههای ترین مرتب کردن
هست.عالوهبراینها،پیرویازیکساختارازپیشتعیینشدهدرتولیدونگهداریدادههاازیکسووبرقراریپیوند
بیندادههایمختلفیکفردخاصازسویدیگرسببمیشودکهامکانبازیابیاطالعاتدرپاسخبهسوالهاییک

پژوهشبیشتروموثرترشود.همهاینمواردازدالیلزیربناییتشکیلوراهاندازییکبیوبانکبهشمارمیروند.
ملی آزمایشگاه اهتمام به 1396 سال در )Iranian Brain Mapping Biobank( ایران  مغز نقشهبرداری بیوبانک

نقشهبرداریمغزبااهدافزیرتشکیلشد:
ایجادبسترسختافزاریونرمافزارینگهداریدادههایحجیمدرزمینهنقشهبرداریمغز

استقرارفرآیندهایگردآوریمنظمدادههایمربوطبهنقشهبرداریمغزازداخلوخارجآزمایشگاه)شاملاطالعات
تصویری،پاراکلینیکیوبالینی(

ایجاددسترسیبهبیوبانکبرایپژوهشگرانسراسرکشور
میزبانیپژوهشهایملیآیندهنگردرحوزهنقشهبرداریمغز

ارتباطبینالمللیبامراکزبالینیوپژوهشیحوزهنقشهبرداریمغزبهمنظورپژوهشهایچندمرکزی
انفورماتیکتصویربرداری اروپایی انجمن و اروپا رادیولوژی انجمن باهمکاریمستقیم ایران برداریمغز نقشه بیوبانک

پزشکیومشاورهچندبیوبانکمعتبرجهانیدرحالشکلگیریاست.
اینبیوبانکبامحوریتتصویربرداریمغزآغازبهکارکردودردومینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایران)مهر
1397(رونماییشد.درگامهایبعدی،افزودنمدالیتههایدیگر،وبهینهسازیابزارهایدسترسیبهنمونههاوگسترش
کمیبیوبانکدردستورکاربودهاست.باعرضهخدماتکامالآنالین،شرایطاستفادهازامکاناتآزمایشگاهحتیتوسط

پژوهشگرانیکهدردورتریننقاطکشورفعالیتمیکنند،فراهمشدهاست.
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دمات
ت، خ

هیزا
تج

  و
ه های

شگا
مای

  آز
    

 تخصصی
    

  

بیوبانکنقشهبرداریمغزایرانیکمخزناطالعاتبینرشتهایاستکهنهتنهابرایذخیرهتصاویرمغزیبلکهبرایذخیرهطیفگستردهایازاطالعات

ارزیابیبالینیشاملروانپزشکی،روانشناختیوهمچنینآزمایشهاینورولوژیوجراحیاعصابوهمچنیناطالعاتآزمایشگاهیشاملآزمایشهایمختلف

مربوطبهبیماریوسالمتمغزانسانونوروپاتولوژیآمادهشدهاست.

عالوهبراینموارد،بیوبانک،ذخیرهوبازیابیانواعدادههایسیگنالهایمغزیشاملEEG،EMG،fNIRSوغیرهرانیزدردستورکاردارد.اگرچهاین

ازهمان برنامهریزیشدهتادرآیندهدرحدامکانمجموعهدادهیکپارچهومتنوع اما ازمجموعهدادههایمنفردومجزاتشکیلشده ابتدا بایگانیدر

نمونههاگردآوریشود.بهاینترتیببیوبانکگردآورندهوذخیرهکنندهطیفوسیعیازنمونههاواطالعاتبههمپیوستهباساختاردادهایاستکهامکان

پژوهشهایمبتنیبرفرضیهفراترازیکرشتهواحدرافراهممیکند.یکاصلعمدهدرجمعآوریوذخیرهيدادههادربیوبانکتعریفمستنداتساختار

یافتهاست.اینویژگیبرایقابلاطمینانبودناطالعات،تجزیهوتحلیلواستخراجدادههایکاصلضروریاست.

درحالحاضربیشاز10000نمونهبالینیباهمکاریمراکزتصویربرداریجمعآوریشدهاست.روشتصویربرداریمراکزهمکاربیوبانکمتفاوتاست؛به

همیندلیلالزماستنمونههایدریافتشدهپاالیشویکسانسازیشوندتاآمادهقرارگرفتندربیوبانکشوند.بههمینمنظوریکسامانهارائهشدهاست

کهبهکمکآنثبتنمونهدربانکاطالعاتیبیوبانک،وسپسبینامسازیدادههابراساسکداختصاصیبیوبانکبرایهرنمونهبهطورخودکارانجاممیشود.

برایهرنمونهیکشناسنامهفنیاستخراجمیشودکهبرایجستجویپژوهشگربراساسویژگیهایفنی،مورداستفادهقرارمیگیرد.عالوهبراین،برای

هرنمونهگزارشساختاریافتهتفسیررادیولوژیستبهمجموعهاضافهخواهدشد.

درمدتزمانبرنامهریزیوطراحیپروژه،باتوجهبهمیزبانیطیفگستردهایازدادههادربیوبانکنقشهبرداریمغزایران،تصمیمبهبرگزاریکارگاههای

مشورتیبینرشتهایگرفتهشدکهانواعدادههایهرزیرشاخهعلمیشناساییشودوقالبثبتوبازیابیهرکدامازآنهامشخصگردد.بههمینمنظورتا

امروزدوکارگاهمشورتیباحضوراساتیدبرجستهحوزههایمختلفمربوطبهمطالعاتمغزبرگزارشدهاست.نتیجهاینکارگاههاتشکیلچهارکمیتهمشورتی

شاملکمیتههایبالینی،تصویربرداریمهندسی-علومپایهوپاراکلینیکمیباشد.

انواعسیگنالهایمغزیمانندEEGوآزمونهایارزیابیشناختیانجامشدهاست. ،fMRI افزودندادههای برای اینمرحلههمچنینبسترسازی در

چگونگیساختارگزارشاتفنیایننوعدادههاموردبررسیقرارگرفتهومقدماتنحوهنگهداریایننوعدادههافراهمشدهاست.

)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 66



دمات
ت، خ

هیزا
تج

  و
ه های

شگا
مای

  آز
    

 تخصصی
    

  

)آزمون رایانهای ارزیابیشناختی بر ارزیابیشناختیمشتمل آزمونهای و گزارشات انواع زیرساختذخیره ایران مغز نقشهبرداری بیوبانک درسال99

شناختیCANTAB،آزمونارزیابیتوجه2A-IV  و...(وارزیابیهایشناختیبااستفادهازآزمونهایکالسیکوغیره...نیزفراهمکردهاست.

محورمهمدیگرفعالیتبیوبانکمیزبانیدادههایسیگنالیاست.بیوبانکبرایبایگانینمونههایسیگنالییکاستاندارداختصاصیطراحیوبهکاربرده

استکهدرایناستاندارداطالعاتمهمپژوهشیدرسرشناسهفایلذخیرهوهمراهبانمونهبهپژوهشگردادهمیشود.

ازویژگینمونههایبیوسیگنالبیوبانکنقشهبرداریمغزایرانمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

دادههایبینامفاقداطالعاتشخصیآزمودنیها

مشتملبرمدالیتههایمتفاوتنقشهبرداریمغزEEG،MEG،fNIRSوغیره

مشتملبردادههایافرادسالموبیماردرحوزههایمتفاوتبیماریواختالالتشناختی

همراهبااطالعاتجانبیجامعوساختاریافتهدرهدرداده:اطالعاتمربوطبهپروژه،اطالعاتمربوطبهآزمودنی

)دموگرافیک،وضعیتسالمت،وضعیتفیزیکی(،اطالعاتفنیمربوطبهمطالعهوداده

همراهباگزارشساختاریافتهبالینی

تسهیلاستفادهمجددازدادهومطالعاتمقایسهایومتاآنالیزهابااستفادهازدادههایباالگویذخیرهسازیساختاریافتهاستاندارد

دارایفرمتدادهاولیهبادقتباالوحجمکم،باسهولتپردازشهایبعدیدرتولباکسهایمتداولپردازشیبرایپژوهشگران

)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

تصاویرمدالیتههایمختلفموجوددربیوبانکنقشهبرداریمغزایران
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سامانهمدیریتاطالعاتسیگنالهایزیستپزشکی

نخستینگامزیربناییبرایبایگانیوبازیابیسیگنالهایپزشکیودرراس

آنهاالکتروانسفالوگرام،تعریفاستانداردیگانهبایگانیدادههابودکهبانظارت

ومشورتاساتیدصاحبناماینحوزهدرواحدبیوبانکانجامپذیرفت.

مراکز از اهدایی دادههای پاالیش ابزارهای ایجاد و طراحی دوم مهم گام

اخذنمونهبرایانتشاردربیوبانکبود.بهاینترتیبکهمشخصاتفردی

بیمارازنمونهحذفوهمچنینمشخصاتموردنیازپژوهشگربراییافتن

نمونهمتناسببااهدافپژوهشیخودازآناستخراجشود.بهعبارتدیگر

برایحفظ نمونهوحذفمشخصات ابزارهایاستخراجشناسنامهفنیهر

محرمانگینمونهدرواحدبیوبانکطراحیواجراشد.

امادرگامسومسامانهبایگانیوبازیابیسیگنالهایزیستیتوسطبرنامهنویس

حرفهایتهیهشد.بدوناینابزارامکانبایگانیتعدادباالینمونهسیگنالی

)کهازاهدافاجراییبیوبانکاست(وسپسبازیابیموفقآنهادرعملوجود

نداشت.اینسامانهطییکسالتالشباکمکتیمبیوبانکوبرنامهنویس

حرفهایطراحیوپیادهسازیشدکهدارایقابلیتهایزیراست:

دریافتنمونههایسیگنالیازمنابعمختلفوافزودنآنبهبانکاطالعات

ارائهامکانفیلترگذاریرویفهرستنمونههایبراییافتنیکیاچندنمونهخاص

از دیجیتالی تهیهخروجی و نمونههایسیگنال مشاهده ابزارهای ارائه 

منحنیهایسیگنالی

دراختیارقراردادنیکیاچندنمونهمنتخببرایتحویلخروجیسامانه

بهپژوهشگریاکاربربالینی

دیتاستهایبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

ایراناینبوده یکیازمهمتریناهدافراهبردیبیوبانکنقشهبرداریمغز
کهبهپژوهشگرانامکانبدهدازمیانهزاراننمونهبایگانیشدهمرتبطترین
نمونههارابرایپژوهشخودانتخابکند.ابزارهاوشیوهکاربیوبانکبستر
فیلترگذاریمتنوعوساختاردادههایجامع با را نمونه انتخاب از نوع این
فراهمکردهاست،ازنقاطقوتاینرویکردانعطافپذیریزیادیدرانتخاب
وشرطگذاریپژوهشاستامادرعینحالاینفرایندمیتواندپیچیدهو

وقتگیرباشد.
بیوبانکنقشهبرداریمغزایرانبهایننتیجهرسیدکهبرایتسهیلفرایند
دریافتیکمجموعهنمونهمرتبطبایکدیگر،شیوهجدیدیازبستهبندیدادهها
رادرپیشبگیرد.دراینشیوهتعدادازپیشتعیینشدهازنمونههابادرنظر
گرفتنیکموضوعپژوهشیکاربردیومعنادار،ازبایگانیاستخراجمیشوندو
بهصورتیکفایلفشردهحاویبرچسبهایبالینیوپیوستهایضروریدر
سرورآزمایشگاهنگهداریمیشوندوبرایهردیتاستیکشناسنامهنشانگر
اختصاصاتاینمجموعهتهیهمیشودتامشاهدهوانتخابآنبرایعالقهمندان
راممکنسازد.بهعبارتدیگرپژوهشگرباتکتکنمونههابرخوردینداردو
فقطباانتخابعنوانهمهزیرمجموعهآنرادریافتمیکند.بخصوصدرمورد
دیتاستهاییکهازپروژههایپیشیناستخراجشدهاند،پروتکلاخذنمونه،
جمعیتآمارینمونههاوپیوستهایبالینیمشابهیکدیگرهستند.بههمین
دلیلدادههایهمگنوارزندهتریدراختیارپژوهشگرقرارمیگیرد.بطورکلی
دیتاستهایبیوبانکدردودستهاهداییوپیشنهادیطبقهبندیمیشوند.هر
دیتاستداراییکشناسنامهدقیقوجامعاستکهبهکاربراجازهمیدهدآن

رابراساساهدافوعالیقخودانتخابوسفارشبدهد.
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اهدادادهبهبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

بیوبانکنقشهبرداریمغزایرانبهمنظورباالبردنبهرهوریازمنابع

شیوههای و فرضیهها با ارزشمند دادههای از باره چند استفاده با
تحلیلینوین،اینامکانرافراهمکردهاستتاپژوهشگرانمجموعه
دادههایخودرادربیوبانکایجادکنندیابهمجموعهدادههایموجود

دربیوبانکنمونهاضافهکنند.
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزتصمیمگرفتهاستکهبهاهداکنندگان
دادههامزایاییرااختصاصبدهد.ازجملهامکاناتبهرهبرداریازخدمات
آزمایشگاهوهدیهنقدی.اینمزایاوهدیهبهتعدادنمونه،کیفیتپژوهش
که پژوهشگری دارد. بستگی نمونهها اطالعات تکمیلی پیوستهای و
دادههایخودرابهبیوبانکاهدامیکند،میتواندمقالهمنتجازپژوهش

اصلیخودرابهترترویجکندوبهارجاعاتخودبیافزاید.
صاحباندادههایپژوهشیمیتوانندبااعالمعالقهمندیبهبیوبانک
از پس کنند. شروع را نامه تفاهم مبادله و ها داده ارزیابی فرایند
تشکیلپروندهبرایدیتاستاهداییوامضایتفاهمنامه،جدولآماری
ازنظرساختاروکیفیتدادهها ازنمونهها نمونههاتدوینوتعدادی
ارزشگذاری دیتاست برای نهایت در و میشوند کارشناسی ارزیابی
صورتمیگیرد.پسازپاالیشدادههاوتدوینشناسنامهدیتاست،
کنندگانسامانه مراجعه و نهاییمیشود بیوبانک انتشاردرسامانه

میتوانندسفارشآنراشروعکنند.

سامانهبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

در که است شده طراحی سامانهای بیوبانک از نمونه سفارش برای
آدرسibmb.nbml.ir دردسترسعالقهمندانقرارگرفتهاست.

سامانهامکانثبتنامبرایپژوهشگرانراباایجادیکپروفایلفردی
دراختیارقرارمیدهد.یکیازمهمتریناقداماتانجامشدهدرسال

1399توسعهوارائهنسخهدومسامانهبیوبانکمیباشد.
خدماتبیوبانکدرسامانهدردوفرآیندجداگانهتعریفشدهاست:

1-سفارشنمونه
2-سفارشدیتاست

هرپژوهشگرمیتواندبههرتعدادکهتمایلداردپروژهدربیوبانکتعریف
بهگامصورت بهصورتمحاورهایوگام باسامانهکه ازکار کند.پس
میگیرد،پژوهشگرقادراستسفارشخودرابهواحدبیوبانکمنتقلنماید
تانمونههاودادههایاستخراجشدهازآنهاپساز2روزکاریبهصورت

آنالینیاحضوریدراختیارشانقرارگیرد.

صفحه فیلترگذاری سامانه بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
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نقشبیوبانکدربرگزاریچالشهاومسابقات

و چالشها داده تامین برای خوبی منبع ایران مغز نقشهبرداری بیوبانک

مسابقاتبامحتوایتصویربرداریپزشکی،هوشمصنوعی،و....میباشد.

چالش برایسه داده تامینکننده ایران مغز نقشهبرداری بیوبانک تاکنون

طیدوسالاخیرباعناوینومحتوایزیربودهاست.

چالشطراحیالگوریتمهوشمصنوعیبرایارزیابیهوشمندبیومارکرهای

تصویریدمانس،نخستینهمایشهوشمصنوعیدرتصویربرداریپزشکی

چالش»پیشبینیسنبراساسویژگیهایمورفولوژیتصاویرساختاری

درافرادسالم«،واحدسرورمحاسباتسریعباهمکاریبیوبانکنقشهبرداری

مغزایران

چالشارزیابیهوشمندنشانگرهایزیستیتصویربرداریزوالعقل،مرکز

رشددانشگاهبوعلیسیناهمدانوتحتحمایتمالیتیمتحلیلیعلمیدادهها

وموسسهبینالمللیآمار

چشماندازبیوبانک
است. ملی سطح در پژوهش تسهیل مغز، برداری نقشه بیوبانک هدف

بنابراینهدفاصلیایناستکهدادههایمربوطهدراختیارافرادعالقهمند

درسراسرکشورازجملهشهرهایکوچککهدسترسیآسانبهامکانات

تا شده برنامهریزی حال عین در اما گیرد. قرار ندارند، را پزشکی عالی

تسهیالتتصویربرداریکّمیبهمراکزبالینیعرضهشود.

رادیومیکهای از بهرهبرداری و تعریف به بیوبانککمک انداز دیگرچشم

مصنوعی، هوش محققان برای بزرگ دادههای مجموعه ارائه با است. مغز

نقشهبرداری ابتکارهایهوشمصنوعی از تابخشی امیدواراست بیوبانک

مغزباشد.

درجه بندی شدت تغییرات ماده سفید مغزی بر اساس روش فازکاس
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واحدبیوبانکآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزایرانخدمتجدیدیبرایپژوهشگرانسراسرکشورآمادهکردهاست.

انواعدیتاستهایپیشنهادیوپژوهشیبیوبانککهشاملدادههایتصویری،دادههایسیگنالی،دادههایجدولیمیباشد.هردیتاستداراییکشناسنامه

دقیقوجامعاستکهبهکاربراجازهمیدهدآنرابراساساهدافوعالیقخودانتخابوسفارشبدهد.تعدادنمونه،پراکندگیسنیوجنسینمونهها،

انتشار ترتیب به دیتاستها است. دیتاست یک شناسنامه در درجشده موارد جمله از نمونهها بالینی ویژگیهای نمونهگیری، دستگاه تنظیم ویژگیهای

و کیفی کنترل امکان درحد دیتاستها نمونههای بپردازند. بهجستجو دیتاستها فهرست در میتوانند کاربران و مرتبشدهاند سامانه در بیوبانک در

یکپارچهسازیشدهاند.بنابراینکمترینزمانبرایآمادهسازیپژوهشگرموردنیازخواهدبود.

دیتاستهایبـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

اقدامات
آموزشیوترویجی

تعدادنمونهآمادهشدهبرایانتشار
درصفحهفیلترگذاریسامانه

نمونههایتصویرتحویلدادهشده
بهپژوهشگراندرقالبپروژه

تعدادنمونهآمادهشده
درقالبدیتاست

مدتزمانارائهمشاوره
بهپژوهشگرانبیوبانک

43 5990 826 2185 76

کلپژوهشهایتعریفشده تعدادکاربران

65 113
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مجموع زمستان1400 پاییز1400 تابستان1400 بهار1400 عنوان

8 2 2 2 2
تعدادپروژههاینهاییشدهواتمامیافتهبیوبانک
کهدیتابهپژوهشگرانتحویلدادهشدهاست

826 340 264 23 199 تعدادنمونههایتحویلدادهشدهبهپژوهشگران

795 20 30 215 530
گسترشکمی:تعدادنمونهآمادهشده

)دیتاستهایتصویربیوبانک(

4600 20 30 3000 1550
گسترشکمی:تعدادنمونهآمادهشدهتصویر

برایانتشاردرصفحهفیلترگذاریسامانهبیوبانک

1548 1320 70 98 60
گسترشکمی:تعدادنمونهآمادهشده

)دیتاستهایسیگنالبیوبانک(

1548 1320 70 98 60
گسترشکمی:تعدادنمونهآمادهشدهسیگنال
برایانتشاردرصفحهفیلترگذاریسامانهبیوبانک

4600 4520 30 4520 4600
گسترشکمی:تعدادنمونهنهاییمنتشرشده

درصفحهفیلترگذارینسخهارتقایافتهسامانهبیوبانک

*نمونه:منظورازیکنمونه،یکمطالعهکاملاخذشدهازسابجکت،شاملهمهانواعسریهایزیرمجموعهآنمطالعهاست.بهعنوانمثالاگرپژوهشگردرخواستیکنمونه
امآرآیمغزبدونکنتراستداشتهباشد،یکنمونهشاملیکپکیجکاملسریهایزیرمجموعهاینمطالعهوتصاویرزیرمجموعههرسریاست.
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دیتاستهایبـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران  
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دمات
ت، خ
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تج

  و
ه های

شگا
مای

  آز
    

 تخصصی
    

  

تعدادنمونه تعدادمطالعه تعدادسری تعدادتصاویر

MRI 4059 6847 33258 738345

CT 335 344 787 26916

DX 9 9 18 18

fMRI 149 297 885 99685

DTI 102 204 1009 79975

مجموع 4654 7101 35957 944939

آمارتعدادنمونههایتصویربیوبانکبهتفکیکمدالیته،
نمونه،مطالعه،سریوتصویربرایانتشاردرسامانهبیوبانک
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 تخصصی
    

دیتاستهایبـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران  
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ت، خ

هیزا
تج

  و
ه های

شگا
مای

  آز
    

 تخصصی
    

آمارتعدادنمونههایتصویربیوبانکبهتفکیکمدالیته،  
نمونه،مطالعه،سریوتصویربرایانتشاردرسامانهبیوبانک
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مـدیریت
آمـوزشوتـرویج

ملی آزمایشگاه مهم رسالتهای از یکی اینکه به توجه با
نقشهبرداریمغزتوسعهعلوموفناوریهاینقشهبرداریمغز
توسط ترویج و آموزش کارگروه میباشد، کشور سراسر در
آزمایشگاه( مالی و اداری )معاون قدیری حسین دکتر

درمردادماهسال1396تشکیلشد.

اهدافووظایفکارگروهآموزشوترویج
اهمیت  و  با جنبه های مختلف  رابطه  در  پژوهشگران  و  آگاهی عموم متخصصان  افزایش   -1

نقشه برداری مغز از طریق برقرار ارتباط با آنها به طرق مختلف
2- برگزاری دوره های آموزشی ارزان قیمت در ارتباط با نقشه برداری مغز و حوزه های نزدیک به 
آن، برای جذب و آشنا سازی عالقمندان و پژوهشگران سراسر کشور در قالب برگزاری سخنرانی ها، 

دوره های آموزشی، کارگاه های مهارت آموزی، سمینارها، وبینارها، سمپوزیوم و کنفرانس
3- پایه گذاری و برگزاری مسابقات علمی به منظور کشف و هدایت استعدادها در جهت نقشه برداری مغز

4- ترویج اهمیت پژوهش و فعالیت های فناورانه در حوزه نقشه برداری مغز
5- کمک به توسعه و گسترش پژوهش و همچنین فناوری های نوین در حوزه نقشه برداری مغز
6- برگزاری جلسات بارش فکری برای پیداکردن بهترین راهکارهای ارائه خدمات دانش محور 
و روزآمد از جمله تصویربرداری تخصصی از مغز، تحریک مغز با استفاده از روش های متنوع و 
مکمل، پردازش و ترکیب داده ها و تصاویر چند وجهی مغزی با استفاده از ابزارها و لوازم روزآمد

7- بررسی و شناسائی نیازهای خدمات آزمایشگاهی در زمینه ی تصویربرداری تخصصی از مغز 
و تحریک آن به منظور توسعه  ی فعالیت های آزمایشگاه و همچنین توسعه پژوهش در حوزه 

علوم و فناوری های شناختی
8- بررسی و شناسایی مراکز و متخصصان فعال در حوزه های نقشه برداری مغز و برقراری ارتباط 

دو سویه با آنها

با تشکیل این کارگروه در مرداد ماه 1396 و تشکیل جلسات منظم بارش فکری و برنامه ریزی، 
سرعت و دقت انجام برنامه ها افزایش یافته و خروجی های ملموس زیر قابل مشاهده است:

 برگزاری اولین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز )در مهر ماه 1396(
 تدوین و برگزاری سمینارهای تخصصی برای پژوهشگران و فعاالن مقیم در شهرهای  

   مختلف
 برقراری نظم در شیوه برگزاری رویدادهای آموزشی و ترویجی

 برگزاری مسابقات کشوری
 برقراری یک سیستم مدون در راستای ارتباط با متخصصین و پژوهشگران

 تدوین و به روز رسانی محتوای علمی فعالیت های آموزشی
 ایجاد روحیه تعاون و همکاری میان پرسنل آزمایشگاه و افزایش بازدهی عملکرد کارکنان

گزارش فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزاز تاریخ 1395/5/11 تا تاریخ 
1398/12/29 به صورت خالصه، به شرح زیر می باشد:
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مشاوره رویدادهایکشوری سمیناراستانی کارگاهها پنلها وبینارها

16 7 6 18 7 100

تعداداساتید نفرساعت نفر ساعت تعدادکل

135 2710 9189 500 154

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

رویدادهایآموزشیمجازیورایگانکشوری

جمعکل
نفرساعتآموزش

218792
رویداد452

سال1400
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دریافتمجوزمرکزملیآموزشمهارتیوحرفهایعلومپزشکی
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دریافتمجوزمرکزملیآموزشمهارتیوحرفهایعلومپزشکی

برگزاریاولیندورهآموزشمهارتیوحرفهای
EEG:موضوع

باارائهمدرکرسمیسهسالهازوزارتبهداشت
درمانوآموزشپزشکی

1300نفرساعت
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با ارتباطی راهی ایجاد مغزجهت نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
عالقهمنداناینعرصهسایتیراطراحیکردهاستکهازمهمترین

بخشهایآنمیتوانبطوراختصاربهمواردیاشارهکرد:

NBML.irوبسـایت
دیریت

م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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آموزش:
کارگاهها،سمینارها،وبینارها،مسابقاتعلمی

سمپوزیوموجلساتمشاورهپژوهشی

است. علمی رویدادهای برگزاری دربارهی اطالعاتی دارای قسمت این
از پیش )که گذشته »رویدادهای زیرمجموعه دو دارای خود بخش هر
نزدیک آیندهای در )که رو پیش »رویدادهای و شدهاند(« تشکیل این
درآزمایشگاهبرگزارخواهندشد(«میشود.امکانثبتنامآنالینبرای
راهنمایچگونگی بههمراه بهآن، مربوط رویدادهادرقسمت از هریک
گواهی رویدادمیتوانند هر از دارد.شرکتکنندگانپس ناموجود ثبت
نمودهوهمچنیننظرات،پیشنهاداتو رابصورتآنالیندریافت حضور

انتقاداتخودرابهصورتآنالیناعالمنمایند.
کارآموزیبصورتحضورییکیدیگرازبرنامههایآموزشاینمجموعه
میباشدکهامکانثبتدرخواستآنازطریقاینمنوامکانپذیرمیباشد.

 

پژوهش:
شده انجام پژوهشهای از شده منتشر مقاالت اطالعات قسمت این در
مقاالت، قدردانی قسمت در آزمایشگاه نام ذکر نحوه آزمایشگاه، در
جدیدتریناخبارحوزهنقشهبرداریایرانوجهان،وفهرستیازدادههای

رایگاندراختیارمخاطبینقراردادهشدهاست.

خدماتوتجهیزات:
تجهیزات محترم، کنندگان مراجعه و عالقهمندان بیشتر آشنایی جهت
 MRI ،EEG ،TMS ،TDCS از )اعم آزمایشگاهها تمامی در موجود
مغز نقشهبرداری بیوبانک سیگنال، و تصویر آنالیز و پردازش ،،fNIRS
ایران،ردیابچشمیارزیابیشناختی،واقعیتمجازی،سرورمحاسباتی
و...(ومعرفیاجزایدستگاهها)بههمراهعکس(ولیستخدماتقابل

ارائهدراینبخشبیانشدهاست.

پذیرشپروژه:
ملی آزمایشگاه در پروژه تعریف به عالقهمند که محترمی دانشجویان
منوی از سایت در نام ثبت از پس میتوانند هستند، مغز نقشهبرداری
باالیسایتگزینهی»پذیرشپروژه«راانتخابکردهودرصورتقابل
در متقاضی موجود، امکانات و تجهیزات به توجه با پروژه بودن انجام
آزمایشگاهحضورمییابدتاادامهیمراحلرابرایشروعطرحخودطی
کند.همچنیندراینقسمتامکانثبتنامعالقمندانبعنوانآزمودنی

جهتمشارکتدرپژوهشهانیزوجوددارد.
امکانمشاهدهداستانتجربههایمحققیندراینآزمایشگاه،نظرسنجی

آنالینومشاهدهتعرفهخدماتآزمایشگاه،دراینبخشوجوددارد.

تاالرگفتمان:
دراینقسمتامکانبحثوتبادلنظردرزمینههایمرتبطبرایکاربران

وجوددارد.

روابطعمومی:
برگزارشده،فیلمها اینبخشمخاطبینمیتواننداخباررویدادهای در
وتصاویراینرویدادهاوگزارشعملکردآزمایشگاهرامشاهدهنمایند.
همچنینامکانبازدیدمجازیازآزمایشگاه)تورمجازی(دراینقسمت
فراهمشدهاست.عالقمندانمیتوانندانتقاداتوپیشنهاداتخودرادر

خصوصعملکردآزمایشگاه،ازاینطریقبهاطالعمابرسانند.
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شـاخهدانـشجویی
نـقشهبـرداریمـغز

ایـران
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ش و 
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آ

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 84



شـاخهدانـشجویینـقشهبـرداریمـغزایـران
جویی

 دانش
اخه

ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ساختار مدیریتی - اجرایی شاخه دانشجویی بر اساس فعالیت کارگروه ها بنا نهاده شده 
است. این کارگروه ها به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز فعالیت می کنند. با توجه به اینکه این آزمایشگاه یکی از مجهزترین 
مراکز پیشرفته در حیطه نقشه برداری مغز است از این رو فرصت مناسبی برای دانشجویان 
فراهم شده است تا در راستای فعالیت در کارگروه ها بتوانند از این مزایای تخصصی 
بهره مند شوند. این آزمایشگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس 
و امکانات روزآمدی را در راستای پیشرفت علم، در اختیار پژوهشگران سراسر کشور قرار 

می دهد.

ساختارشاخهدانشجویینقشهبرداریمغزایران

ساختار مدیریتی - اجرایی شاخه دانشجویی بر اساس فعالیت کارگروه ها بنانهاده شده 
آموزش  و  ترویج  مدیریت  از  زیرمجموعه ای  عنوان  به  کارگروه ها  این  مجموعه  است. 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به پیش می رود. با توجه به اینکه این آزمایشگاه یکی 
از مجهزترین مراکز تحقیقاتی پیشرفته در حیطه نقشه برداری مغز است ازاین رو فرصت 
بتوانند  تا در راستای فعالیت در کارگروه ها  مناسبی برای دانشجویان فراهم شده است 
از مزایای تخصصی آزمایشگاه بهره مند شوند. این آزمایشگاه با حمایت معاونت علم و 
فناوری نهاد ریاست جمهوری، امکانات بی بدیلی را در راستای پیشرفت علم، در اختیار 

پژوهشگران قرار می دهد.

ساختارشاخهدانشجویینقشهبرداریمغزایران
کارگروهعلوماعصابشناختی

کارگروهمهندسیعصبی
کارگروهنوروفیزیولوژیبالینی

کارگروهعصب-روانشناسیزبان
کارگروهنورومارکتینگ

کارگروهنورواسپرت
کارگروهنوروتراپی

کارگروهمدلسازیشناختی
کارگروهتصویربرداریعصبی

کارگروهعلوماعصاباجتماعی
کارگروهروانشناسیشناختی

کارگروهنوروارگونومی
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فعالیتها

نورواسپرت،   ( فعال  کارگروه   5 با  را  فعالیت خود  دانشجویی در سال 1۴۰۰  شاخه 
نورو مارکتینگ، عصب-روانشناسی زبان، مهندسی عصبی و علوم اعصاب شناختی( و 
حدود 3۰۰ نفر عضو شروع و تا پایان اسفندماه 1۴۰۰ به 1۸ کارگروه فعال و حدود 

2۰۰۰ عضو رسید.
سال  در  مجازی  آموزشی-ترویجی  رویدادهای  برگزاری  به  اقدام  دانشجویی  شاخه 
 2 الی   1 وبینارهای  به صورت  سال  اول  نیمه  در  وبینار   51 که  است  کرده   1۴۰۰
و  کشور  سراسر  در  دکتری  و  ارشد  مقطع  دانشجویان  و  اساتید  همکاری  با  ساعته 

سطح بین الملل برگزار شد. 
بین  تیمی  روحیه  و  رشته ای  بین  فعالیت های  تقویت  هدف  با  سال  دوم  نیمه  از 
دبیران اقدام به برگزاری 21 سمینار آنالین بین رشته ای یک یا دو روزه کرد که از 
جمله ی آن ها سمینار بین المللی نورومارکتینگ و نورواکونومی، اولین سمینار آنالین 
و  زبانی  اختالالت  آنالین  پنل  و  پارکینسون  تخصصی  سمینار  ورزشی،  نوروساینس 

تکنیک های نقشه برداری مغز بود.
نقشه برداری  دانشجویی  با شاخه  دانشجویان جدید الورود  آشنایی  با هدف  همچنین 
مغز ایران در آبان ماه 1۴۰۰، گردهمایی پاییزه آنالین دانشجویی به مدت ۸ ساعت 
تک  آن  رویداد  این  در  شد.  برگزار  دانشجو   565 حضور  با  و  آبان   2۸ تاریخ  در 
تک دبیران از فعالیت های کارگروه خود گزارشی را ارائه دادند و شرکت کنندگان با 

ساختار و اهداف شاخه دانشجویی آشنا شدند.

https://nbml.ir/FA/Student-Branch-Events/past
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شـاخهدانـشجویینـقشهبـرداریمـغزایـران

توسعهجغرافیائیوفنیفعالیتهای
توانمندسازیشاخهدانشجویی

تهران
خوزستان
لرستان

آذربایجانشرقيوغربي
خراسان
کرمانشاه
اصفهان
فارس

چهارمحالوبختیاري
کردستان

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

رویدادهایبرگزارشدهشاخهدانشجوییدربهار1400

1110نفرساعت 30ساعت 688شرکتکننده 17رویداد

رویدادهایبرگزارشدهشاخهدانشجوییدرتابستان1400

5284نفرساعت 72ساعت 2585دانشجو 34رویداد

رویدادهایبرگزارشدهشاخهدانشجوییدربهار1400

35477نفرساعت 146ساعت 3736دانشجو 16رویداد

رویدادهایبرگزارشدهشاخهدانشجوییدرزمستان1400

8559نفرساعت 51ساعت 978دانشجو 6رویداد

رویدادهایبرگزارشدهشاخهدانشجوییدرزمستان1400

50430 299ساعت 7987دانشجو 73رویداد
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باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

ارائهتسهیالتآموزشیوپژوهشی
بهاعضایباشگاهوساماندهیتیمهای
هدفمندجهتبرگزاریرویدادهایا
مسابقاتدرحوزهنقشهبرداریمغز

6

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

5
رفعچالشهاومشکالت

سختافزاریونرمافزاریپژوهشگرانجهت
انجامپروژههایتحقیقاتی

4
ترویجدانشنقشهبرداریمغز

درسطحملی

3
ایجادشبکهایهمافزاازپژوهشگران

توانمند،امیدوارومسئولیتپذیر

2
حمایتازپژوهشگرانوهدایتآنهادر
راستایتوسعههمگرادردانشوفناوری

نقشهبرداریمغز

1
شناساییافرادمستعد

)اساتید،پژوهشگراندانشجویان،دانشآموزانو
استعدادهایبرتر(بهعنواناعضایپژوهشگربه

صورتعضووابستهوعضوافتخاری
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جدول1.شرایطاستفادهازمزیت3

جدول2.شرایطاستفادهازمزیت4

100 مزیت، این از استفاده برای الزم امتیاز حداقل
امتیازهست.باتوجهبهجدولاخذامتیاز،امتیازبرای
میتواند مجریطرح بهصالحدید بسته اینقسمت
نماینده و مجری توسط شده کسب امتیاز مجموع

باشدویافقطازیکیازامتیازهااستفادهشود.
و شده کسب امتیاز از کسر صورت به تخفیف اخذ

اعمالتخفیفرویپروژههایپژوهشیاست.

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

مزیت تخفیف شرایط

امکانشرکتدر3کارگاهدرسال %30 برایهمهاعضا

امکانشرکتدر4کارگاهدرسال %30 600<امتیاز<400

امکانشرکتدر5کارگاهدرسال %30 800<امتیاز<600

امکانشرکتدر6کارگاهدرسال %30 1000<امتیاز<800

امکانشرکتدرهمهکارگاهها %30 امتیاز1000بهباال

شرایط مزیت

150<امتیاز<100 5%تخفیفتاسقف30ساعت

200<امتیاز<150 10%تخفیفتاسقف30ساعت

250<امتیاز<200 15%تخفیفتاسقف30ساعت

300<امتیاز<250 20%تخفیفتاسقف30ساعت

350<امتیاز<300 25%تخفیفتاسقف30ساعت

400<امتیاز<350 30%تخفیفتاسقف30ساعت

450<امتیاز<400 35%تخفیفتاسقف30ساعت

500<امتیاز<450 40%تخفیفتاسقف30ساعت
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جدول4.شرایطاستفادهازمزیتشماره6

400 مزیت این از استفاده برای الزم امتیاز حداقل
امتیازاستوارائهرزومه،شرکتدرجلسهمصاحبه
دارا است. الزامی استخدامی آزمون در شرکت و
بودناینامتیازمنجربهاولویتقراردادنافراددر

مصاحبهاستخدامیخواهدشد.

جدول3.شرایطاستفادهازمزیتشماره5

دانشجویان مختص کارآموزی دورههای در حضور
نامه و ارائهکارتدانشجویی و بوده رشتههایمرتبط
درخواستکارآموزیکهبهامضایاستادراهنماومدیر
گروهآموزشیدانشکده/دانشگاهرسیدهباشد،الزامی

است.

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

شرایط مزیت

200<امتیاز<0 یکدورهکارآموزیرایگاندرسالدریکیازبخشهای
آزمایشگاه

400<امتیاز<200 دودورهکارآموزیرایگاندردوبخشازآزمایشگاه

600<امتیاز<400 سهدورهکارآموزیرایگاندرسهبخشازآزمایشگاه

1000<امتیاز<600 چهاردورهکارآموزیرایگاندرچهاربخشازآزمایشگاه

امتیازباالی1000 امکانگذراندندورههایکارآموزیدرهمهبخشها

شرایط مزیت

1000<امتیاز<500 همکاریدربخشهایزیرمجموعهمعاونتاداریومالی

امتیازباالی1000 همکاریدربخشهایزیرمجموعهمعاونتپژوهشوفناوری
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شرایطاخذامتیاز
جدولشرایطاخذامتیازدرباشگاهپژوهشگران

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

امتیازدانشجویان امتیازاعضایهیئتعلمی موضوع ردیف

25 50 NBMLارائهمقالهچاپشدهازپژوهشهایانجامشدهدر 1

25 50 NBMLبهازایهر20ساعتانجامپژوهشدر 2

5 5 NBMLثبتپروژهدر 3

10 20 پروژههایثبتشدهازسایرشهرها 4

5 20 امضایتعهدنامهارائهمقاله 5

10 20 امضایموافقتنامهاستفادهازدادههایاخذشدهدربیوبانکنقشهبرداریمغزایران 6

20 10 وقتشناسیحیناجرایپروژه)مطابقزمانبندیمشخصشدهجهتاجرایآزمایشها( 7

10 10 خوشحسابی 8

5 10 معرفیNBMLبهسایرپژوهشگران 9

5 10 تعریفپروژهدربخشهایجدید 10

10 5 ارائهمعرفینامهازمراکزدارایتفاهمنامه 11

10 5 اخذتأییدیهازمعاونپژوهشیدانشگاهمبنیبرمرتبطبودنپروژهبانقشهبرداریمغز 12

10 20 شرکتدرنظرسنجی)پروژههایپژوهشی/رویدادهایآموزشی( 13

10 - شرکتدرپژوهش/رویدادهایآموزشیبهعنوانداوطلب)آزمودنی( 14

10 25 اساتیدمدرسیاسخنراندررویدادهایآموزشی-ترویجی)بهازایهررویداد( 15

10 - اعضایشاخهدانشجوییبهازایهرهمکاری)مطابقشاخصهایتعریفشدهجهتهمکاری( 16

5 - شرکتکنندگاندررویدادهایآموزشی)بهازایهررویداد( 17
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معرفیاعضایبرترباشگاهپژوهشگرانازنظرمیزاناخذخدمت
ازآزمایشگاهوتخصیصامتیازهدیه

 دکتررضارستمی
 دکترمحمودرضاحاجیقاسم

 دکترمحمدرضاناظمزاده
 دکترتارارضاپور

 دکترجمالامانیراد
 دکترسیدمهدیمیرباقری

 دکتررضاخسروآبادی
 دکترفؤادصیدی

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور
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از شده منتشر مقاالت نظر از باشگاه برتر اعضای معرفی
پژوهشهایانجامشدهدرآزمایشگاهوتخصیصامتیازهدیه

 دکترگیوشریفی
 دکترحمیدسلطانیانزاده
 دکترمحمدرضاناظمزاده

جویی
 دانش

اخه
ش

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

جذببیشاز830عضوفعالباشگاهپژوهشگران
تاپایانسال1400
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سمپوزیوم
دیریت

م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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محمدرضاآی
رییسآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

دکترغالمعلیحسینزادهدکترحسینقدیری
دبیرعلمیسمپوزیومدبیراجراییسمپوزیوم

ارتقاموقعیتایراندرسطحملی،منطقهای،
بینالمللیوتقویتتوانرقابتیپژوهشگران
ملی آزمایشگاه کالن هدف عنوان به
نقشهبرداریمغزایراندرچنینشرایطیکه
کشوروسطحجهانباترسازویروسکرونا
روبروست،کاریسختوطاقتفرساست.
در مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه اما
سطح بردن باال و بهروزرسانی راستای
آگاهیپژوهشگراندستازتالشنکشیده
وبابرگزاریمجازیاینرویدادبرآنشدتا
همهپژوهشگراندرسطحکشورحتیدر
مناطقدوربتوانندازاینفرصتاستفاده

کنند.

آمده، دست به خوب نتایج به توجه با
از شما پشتیبانی و بینظیر استقبال
پنجمین اینبار گذشته، سمپوزیومهای
مغز برداری نقشه تازههای سمپوزیوم
و برداشتیم مصممتر گامهای با را ایران
آنرادر4هفتهوبا4رویکردمتفاوتاز
حوزهنقشهبرداریمغزوبابرجستهترین
کردیم. برگزار خارجی و داخلی اساتید
آزمایشگاه تالش تمام با است امید
تحقق راستای در مغز نقشهبرداری ملی
رسالتخوددرامرترویجعلومشناختی
چند هر گامی مغز نقشهبرداری ویژه به
کوچکبتوانددرمسیررشدکشوروباال

بردنسطحآگاهیمحققانبردارد.

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبهعنوان
همگرای توسعه در پیشرو موسسه یک
علموتکنولوژیدرحوزهعلومشناختی،
را مغز برداری نقشه تازههای سمپوزیوم
برگزارمیکند.موضوعات بصورتسالیانه
رویدادهایجانبیشاملپنجمینسمپوزیوم
)2021ISBM(آگاهیازساختاروعملکرد
مغز،نورونهاورازورمزآنها:سیگنالهای
مغزی،مغزمنعطف:تحریکمغزی،ومنظره
تشدید تصویربرداری مغز: شگفتانگیز
در هریک که هستند مغز مغناطیسی
نظرهای تبادل و بحث و پنلها برگیرنده

مربوطهمیباشند.

هدفازبرگزاریسمپوزیومازدیدگاهمدیرانآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز:

پنجمــینسـمپوزیوم
نـقشهبـرداریمـغزایـران

ISBM2021
23و24تیرماه1400

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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هدف:
پنجمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایران،بهعنوانبزرگترینرویدادنقشهبرداریمغزکشورفرصتی
بدیعرابرایمتخصصاناینحوزهفراهمکردهتابتوانندازآخریندستاوردهایاینحوزهباحضوراساتیدخارجیو

داخلیدردوروز23و24تیرماه1400آشناشوندونهایتاًبتواننددرپژوهشهایخودبهکارگیرند.
پنجمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایرانباهدفارائهبهروزتریناطالعاتحوزهنقشهبرداریمغز،تبادل
افکارمتخصصیناینحیطه،معرفیتکنولوژیهایبرترمرتبطدرداخلکشوروتوسعهوترویجبیشازپیشدانش

نقشهبرداریمغزدرسطحکشور،درتیرماه1400توسطآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبرگزارشد.
برنامهجانبیبزرگترینرویدادنقشهبرداریمغزکشوردرچهارهفتهودرهرهفتهیکحوزهازاینعلمرادربر
میگیردکهعبارتاندازآگاهیازساختاروعملکردمغز،نورونهاورازورمزآنها:سیگنالهایمغزی،مغزمنعطف:
تحریکمغزی،منظرهشگفتانگیزمغز:تصویربرداریتشدیدمغناطیسیمغزکهازابتداتاپایانتیربرگزارمیشود.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س

پنجمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایران
بزرگترینرویدادنقشهبرداریمغزکشور
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بخشهایسمپوزیوم:
 پنجپنلتخصصی

 پنجکارگاه
 پنجوبینارجانبی

 ارائهپوستر
 تقدیرازبرندگانچهارمینمسابقهملیواسط

)iBCIC2020(مغزورایانه
تحلیل ملی مسابقه اولین برندگان از تقدیر  
دادههایfNIRSبامحوریتبررسیحافظهکاری

اسامیسخنرانها:

Dr. Angel Alberich Bayarri 
      Universidad Politécnica de Valencia, Spain

Prof. karla miller 
Professor of Biomedical Engineering

Prof. Michael Nitche 
      University Medical Hospital Bergmannsheil, Bochum, Germany

Prof. Pedro Antonio Valdés-Sosa 
 University of Electronic Science and Technology of China Chengdu, China

Dr. Fidel Vila-Rodriguez 
University of Vancouver, BC Canada

 دکترحامداختیاری  
)Laureate Institute for Brain Research(

 دکترسپیدهحاجیپور   
  )Sharif University of Technology )EEG(

 دکترعلیخطیبی   
  Brain Research Laureate Institute for )Neuroscience(

 دکتررضاراجیمهر            
  University of Cambridge

 پروفسوررضارستمی   
  University of Tehran )TMS/tES(

 پروفسوربابککاتب
Society for Brain Mapping and Therapeutics )SBMT(, Los Angeles, CA, USA .

 دکتررضوانفرحیبزرگ  
Postdoctoral Researcher 

 دکترمحمدنامی   
   Department of Neuroscience, Shiraz University of Medical  Sciences

 دکتربهرادنوعدوست 
University of UTAH school of Medicine
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 سخنران:دکتربهرادنودوست
Sciences, University of Utah, USA Department of Ophthalmology and Visual

 عنوانسخنرانی:
Prefrontal Control of Visual Cortical Signals 

 سخنران:دکتررضارستمی
 روانپزشک؛ استادگروه روانشناسی دانشگاه تهران

Department of Psychology, University of Tehran ,Tehran, Iran 

 عنوانسخنرانی:
 Cold Cognition as Predictor of Treatment Response to rTMS; A Retrospective 

Study on Patients with Unipolar and Bipolar Depression

Prof. Michael Nitsche :سخنران 
Leibniz Research Centre for Working Environment

and Human Factors at TU Dortmund, Germany

 عنوانسخنرانی:
News About Modulation of Neuroplasticity, and Oscillations in The Human

Brain Via Transcranial Electric Stimulation )tES(

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س
روزاولسمپوزیوم)23تیرماه1400(
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Prof. karla miller:سخنران 
Professor of Biomedical Engineering

Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging )WIN(,

University of Oxford, England

 عنوانسخنرانی:
The UK Biobank: Brain Imaging at the Population Scale 

 سخنران:دکترحامداختیاری
Department of Psychiatry & Behavioural Sciences,

University of Minnesota Medical School, USA

 عنوانسخنرانی:
 How fMRI Can Inform Development of New Interventions for Brain Disorders:

A Practical Guide

 سخنران:دکترعلیخطیبی
Centre of Precision Rehabilitation for Spinal Pain,

University of Birmingham,

 Centre for Human Brain Health, University of Birmingham, Birmingham, UK 

 عنوانسخنرانی:
 Brain Spinal Cord Interaction in Motor Sequence Learning: Evidence from

Simultaneous Imaging of the Brain and the Spinal Cord

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س
روزاولسمپوزیوم)23تیرماه1400(
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 سخنران:
 Dr. Angel Alberich Bayarri

Academic Rank/ Position: PhD in Biomedical Engineering

Affiliation: Quibim SL, Valencia, Spain

 عنوانسخنرانی:
AI and Multi-Variate Image Analysis for Lesions Detection and Classification

Prof. Pedro Antonio Valdés-Sosa:سخنران 

University of Electronic Science and

Technology of China )UESTC(

 عنوانسخنرانی:
Quantitative Electroencephalographic Tomography

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س
روزاولسمپوزیوم)23تیرماه1400(
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 Dr. Fidel Vila-Rodriguez:سخنران 
Assistant Professor in the Department of

Psychiatry at the University of British Columbia, Canada

 عنوانسخنرانی:
 The Role of Individual Functional Targets for rTMS in Depression

Prof. Babak Kateb:سخنران 
Brain Technology and Innovation Park,
Los Angeles, CA, USA;
Brain Mapping Foundation, Los Angeles, CA, USA.
Society for Brain Mapping and Therapeutics, Los Angeles, CA, USA.
Summit, Los Angeles, CA, USA 20G20-Neuroscience.

 عنوانسخنرانی:
 The Future of Clinical Neuroscience from AnoNeurosurgery, Neurophotonics,

Cellular Therapy and Predictive Modeling

 سخنران:دکتررضاراجیمهر
Massachusetts Institute of Technology,

Cambridge, MA, USA

 عنوانسخنرانی:
 Exploring the Organization of Cerebral Cortex Using Human Connectome

Project Database

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س
روزدومسمپوزیوم)24تیرماه1400(
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 سخنران:دکترسپیدهحاجیپور

Assistant Professor

Affiliation: Sharif University of Technology, Department

of Electrical Engineering, Tehran, Iran

 عنوانسخنرانی:
Electroencephalogram-Based Brain-Computer Interfaces 

 سخنران:دکتررضوانفرحیبزرگ
Postdoctoral Researcher

Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging ,

Oxford University, England

 عنوانسخنرانی:
 Hierarchical Modelling of Functional Brain Networks in Population and

Individuals from Big fMRI Data

 سخنران:دکترمحمدنامی
مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگر پسادکتری دانشکده پزشکی هاروارد، بوستون
Visiting Scientist, Society for Brain Mapping and

Therapeutics, Brain Mapping Foundation, Los Angeles, CA, USA

 عنوانسخنرانی:
 Sleep Microstructure Dynamics in Electrical Brain Mapping; Implications in 

Cognitive Neuro-Medicine
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بررسیساختاروعملکردمغز

سخنرانان:
 دکترعباسحقپرست

)عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی(
 دکتروحیدشیبانی

)رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان(
 دکتررضاشالباف

)عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی(
 دکتربهرامیارعلی

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترمحمدعلیعقابیان

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 تاریخبرگزاری:سهشنبه1تیرماه1400

پنلسیگنالهایمغزیوتشنج

سخنرانان:
 دکترعباستفاخری

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترمحمدصیادنصیری

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(
 دکترحامدامیریفر

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترسجادشفیعی

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

 تاریخبرگزاری:سهشنبه8تیرماه1400
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پنلکاربردهایکلینیکیتحریکمغزی

سخنرانان:
 دکترمهدیتهرانیدوست

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترمنصورهتقا

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترمنصوررایگانی

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
 دکترزهراقریشی

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(

 تاریخبرگزاری:دوشنبه14تیرماه1400

پنلنقشتصویربرداریتشدیدمغناطیسيدر
تشخیصودرمانبیماريهايمغزواعصاب

سخنرانان:
 دکترحمیدسلطانیانزاده

)عضو هیات علمی دانشگاه تهران(
 دکترجاللجاللشکوهی

)متخصص رادیولوژی و عضو انجمن رادیولوژی ایران(
 دکترمحمدحسینحریرچیان

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترحسینقناعتی

)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 تاریخبرگزاری:دوشنبه21تیرماه1400
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نقشتصویربرداریدرتشخیصودرمانبیماريهايمغزواعصاب

سخنرانان:
 دکترشهراماخالقپور

)متخصص رادیولوژی، رئیس مرکز تصویر برداری پردیس نور(
دکترسیدعلیاکبرمهدویاناری

)استادیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
دکترعلیرضاشکیبافرد

)متخصص رادیولوژی، مسوول کمیته انفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران(
دکترکوروشعبدالهیفرد 

)متخصص رادیولوژی، عضو انجمن رادیولوژی ایران(
محمدرضازمانی

)پژوهشگر علوم اعصاب دانشگاه ویکتوریا کانادا(

 تاریخبرگزاری:دوشنبه27تیرماه1400
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کارگاهتئوریوعملیتشریحمغز
مدرسان:

 دکترغالمرضاحسنزاده
)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکترمهنازپورحسن
)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

 دکترمرتضیغالمینژاد
)دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 تاریخبرگزاری:چهارشنبه،پنجشنبه،جمعه،2الی4تیر1400

کارگاهارزیابیتشخیصیاختالالتخواب
مدرسان:

 دکترمحمدنامی
)پژوهشگر عضو انجمن جهانی  نقشه برداری مغز، SBMT لس آنجلس، کالیفرنیا(

 تاریخبرگزاری:پنجشنبهوجمعه،10و11تیر1400

)rTMS(کارگاهتحریکمکررمغناطیسیفراجمجمهای
مدرسان:

 دکتررضارستمی
  )NBIC( استاد دانشگاه تهران، رییس پژوهشکده فناوری های همگرا(

و گروه آتیه درخشان ذهن(
 دکتررضاکاظمی

)معاون پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن(

 تاریخبرگزاری:یکشنبهوسهشنبه،13و15تیر1400
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دادههای آنالیز و تصویربرداری کارگاه
Magnetic Resonance Spectroscopy

مدرسان:
 دکترامیرحسینبتولی

)گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 دکترسمیرارامینفرد

)گروه آنالیز تصاویر مغزی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی، بیمارستان امام خمینی تهران(

 تاریخبرگزاری:شنبهودوشنبه،19و21تیر1400

کارگاهآنالینآشناییباتصویربرداریDTIوارتباطاتساختاریمغز
مدرسان:

 دکترفرزانهکیوانفرد
)دکترای تخصصی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

 مهندسهنگامهمرزبانی
)دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مسئول آزمایشگاه پردازش تصویر و تحریک 

مغزی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز(

 تاریخبرگزاری:شنبه26تیرتادوشنبه4مردادهشگرعلوماعصابدانشگاهویکتوریاکانادا
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سخنرانکانابینوئیدهاوصرع
مدرس:

 دکترمحمدرستمپور
)عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

 تاریخبرگزاری:چهارشنبه2تیر1400

EMGرابطانسان-ماشینبراساسسیگنال
مدرس:

 دکترعلیعامری
)عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

 تاریخبرگزاری:شنبه5تیر1400

کاربردشبکههایعصبیاسپایکیدرپردازشسیگنال
مدرس:

 دکترمحمودامیری
)عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رییس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی پزشکی(

 تاریخبرگزاری:یکشنبه6تیرماه1400
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آینده برای اندازی مغز:چشم تحریک
مدرس:

 دکترفاطمهساداتناجی
)عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 تاریخبرگزاری:پنجشنبه17تیر1400

روشهاینوینهوشمصنوعیدرپردازشتصاویرپزشکی
مدرس:

 دکترحسینابراهیمپورکومله

تاریخبرگزاری:سهشنبه،29تیر
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رویدادهایپنجمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداری
مغزبهتفکیکقالبهرهفته

آگاهیازساختاروعملکردمغز
 پنلبررسیساختاروعملکردمغز
 کارگاهتئوریوعملیتشریحمغز

 وبینارسخنرانکانابینوئیدهاوصرع

نورونهاورازورمزآنها:سیگنالهایمغزی
 پنلسیگنالهایمغزیوتشنج

 کارگاهارزیابیتشخیصیاختالالتخواب
EMGوبیناررابطانسان-ماشینبراساسسیگنال 

 وبینارکاربردشبکههایعصبیاسپایکیدرپردازشسیگنال

مغزمنعطف:تحریکمغزی
 پنلکاربردهایکلینیکیتحریکمغزی

)rTMS(کارگاهتحریکمکررمغناطیسیفراجمجمهای 
 وبینارتحریکمغز:چشماندازیبرایآینده

منظرهشگفتانگیزمغز:تصویربرداریتشدیدمغناطیسیمغز
 پنلنقشتصویربرداریتشدیدمغناطیسيدرتشخیصودرمانبیماريهايمغزواعصاب

 پنلنقشتصویربرداریدرتشخیصودرمانبیماريهايمغزواعصاب
Magnetic Resonance Spectroscopyکارگاهتصویربرداریوآنالیزدادههای 

 کارگاهآنالینآشناییباتصویربرداریDTIوارتباطاتساختاریمغز
 وبینارروشهاینوینهوشمصنوعیدرپردازشتصاویرپزشکی

هفتهاول)1الی4تیرماه1400(

هفتهدوم)5الی11تیر1400(

هفتهسوم)12الی18تیر1400(

هفتهچهارم)19الی31تیر1400(
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و مغز نقشهبرداری تازههای سمپوزیوم پنجمین اختتامیه
دادههای تحلیل ملی مسابقه اولین « مسابقات جوایز اهدای
دوره »چهارمین  و کاری« حافظه بررسی بامحوریت fNIRS
مسابقهملیواسطمغزورایانه«درتاریخ24تیرماه1400در
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزوباحضوردکترمحمدرضاآی
رئیسآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،دکترحسینقدیری
دبیراجراییسمپوزیومودکترمحمدنامیبنیانگذارورییس

انستیتوسالمتمغزدانا،برگزارشد.

سمپوزیوم پنجمین اختتامیه
تازههاینقشهبرداریمغزایران دیریت

م

ترویج 
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آ
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رویدادهاوآموزشهای
مجازی

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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کهخدماتی میکند تالش مغز نقشهبرداری فناوری و دانش توسعهی و رشد باهدف مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه

پیشرفتهومنحصربهفردرابهشیوهنوینبهتمامیپژوهشگرانومتخصصینسراسرکشورارائهنماید،درهمینراستابا

توجهبهشرایطپیشآمدهازویروسکووید-19درکشورولزومرعایتپروتکلهایبهداشتیوحفظسالمتپژوهشگران

وهمچنینعدمتوقفترویجعلومنقشهبرداریوتوانمندسازیپژوهشگران،آزمایشگاهاقدامبهبرگزاریرویدادهای

آموزشیمجازیباموضوعهایمرتبطبهنقشهبرداریمغزکردهاست.

اقداماتورویدادهایآموزشیمجازیبهشرحزیرارائهمیگردد:

وبینارهایبرگزارشده

پنلهایبرگزارشده

کارگاههایبرگزارشده

سمینارهایبرگزارشده

پنلووبینارهایبرگزارشدهدررویدادهایکشوری

جلساتمشاورهبرگزارشده

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایمسئولیتآموزشیوترویجیخودبابهکارگیریاساتیدبرجسته

حوزهنقشهبرداریمغزوبینارهایآموزشیراتدوینوبهعالقمنداناینحوزهارائهمیکند.

تعداد

1۰ مشاوره

۸ رویدادهای کشوری

۴ سمینار استانی

29 کارگاه ها

6 پنل ها

16 وبینارها

تعداد

73 تعداد

۴۰5 ساعت

55۴1 نفر

۴6373 نفر ساعت

1۸۰ تعداد اساتید مشارکت کننده
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آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با در نظر گرفتن مزایای آموزش های مجازی رایگان 
از  روزآمد  و  دانش محور  ارائه خدمات  همچون عدم محدودیت جغرافیایی در جهت 

نقشه برداری مغز اقدام به برگزاری وبینارهایی به شرح زیر کرده است.

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

39 39 9 اردیبهشت
نقش قشر حرکتی زبان و پردازش های مرتبط با پاداش و 

بیزاری
دکتر کارملو ویکاریو 1

2۰ 2۰ 13 اردیبهشت
دیتاست های بیوبانک نقشه برداری مغز: رویکرد نوین عرضه 

داده های پژوهشی
دکتر منصور فاتحی 2

21 21 31 اردیبهشت
کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز و شبکه پیش-
پیشانی-کمربندی: اهمیت در اختالالت روانپزشکی دکتر علی صالحی نژاد 3

21 21 31 اردیبهشت
سازماندهی کارکردهای اجرایی گرم و سرد در مغز: مدل 

مبتنی بر شبکه پیش پیشانی-کمربندی در تحقیقات علوم 
اعصاب شناختی

دکتر علی صالحی نژاد ۴

5۸ 5۸ 31 خرداد
چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پاالیش 

اطالعات نیاز دارد؟
دکتر منصور فاتحی 5

196 9۸ 29 تیر وبینار روش های نوین هوش مصنوعی در پردازش تصاویر پزشکی دکتر حسین ابراهیم پور کومله 6

13۰ 65 3 مرداد وبینار روش های نوین آنالیز پتانسیل های برانگیخته شنوایی دکتر امیرساالر جعفرپیشه 7

1۴۰ 7۰ 10 مرداد وبینار کاربرد بیوفیدبک یادگیری حرکتی در توانبخشی دکتر امیرساالر جعفرپیشه ۸

جمعکل
تعدادنفرات:1171
نفرساعت:2347

دیریت
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

1۴۴ 72 2۴ مرداد وبینار نقش MicroRNAs در تشکیل حافظه دکتر آمنه رضایوف 9

156 78 31 مرداد وبینار نوروبیولوژی بهبود زبان دکتر زهرا سادات قریشی 1۰

1۸۸ 94 6 شهریور
مالحظات پژوهشی در تحقیقات مربوط به تحریک غیرتهاجمی مغز: 

تحریک الکتریکی مغزی )قسمت 1( دکتر علی صالحی نژاد 11

۸۴ 42 14 شهریور وبینار علوم اعصاب شنوایی و تعادل دکتر سعید محمودیان 12

1۰6 53 21 شهریور وبینار تغییرات مغز در سالمندی دکتر مریم ضیایی 13

22۴ 112 8 آبان وبینار بین المللی علوم اعصاب و بازاریابی: پیوندی ممکن پروفسور فابیو بابیلونی 1۴

32۸ 16۴ 13 اسفند وبینار فیزیِک زبان: چشم اندازها و انتظارات مرتبط با معماری مغز دیگو گابریل کریووچن 15

۴92 16۴ 18 اسفند  وبینار اصول و مبانی ارزیابی و توانبخشی شناختی

دکتر علیرضا مرادی
دکتر سروش لهراسبی
دکتر محسن دادجو

16
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در حاشیه سمپوزیوم پنجم نقشه برداری مغز و همچنین با نظر به اهمیت آشنایی هر چه بیشتر 
محققین و متخصصین با مدالیته fNIRS به شرح زیر پنل هایی برگزار شده است.

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

23۴۰ 195 9 و 1۰ 
اردیبهشت عصب-روانشناسی زبان

دکتر محمد مؤمنیان
دکتر مهدی پورمحمد

دکتر شیما نبی فر
دکتر محمد نامی

دکتر رامین گلشایی
دکتر مولودی صفوی

1

132 33 3۰ اردیبهشت کاربرد QEEG در تشخیص اختالالت روانپزشکی
دکتر محمد اربابی

دکتر محمد علی نظری
دکتر لیدا شفقی

2

2۴۰ 48 1 تیر پنل بررسی ساختار و عملکرد مغز

دکتر عباس حق پرست
دکتر وحید شیبانی
دکتر رضا شالباف
دکتر بهرام یارعلی

دکتر محمدعلی عقابیان

3

پنلهایبرگزارشده

جمعکل
تعدادنفرات:612
نفرساعت:4176
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

23۰ 46 ۸ تیر پنل سیگنال های مغزی و تشنج

دکتر عباس تفاخری
دکتر محمد صیادنصیری

دکتر حامد امیری فر
دکتر سجاد شفیعی
دکتر عباس تفاخری

۴

1۰12 253 21 مرداد پنل بایومارکرهای مبتنی بر علوم اعصاب: گذشته، حال و روندهای آتی

دکتر محمد نامی
دکتر میرشهرام صفری

دکتر مسعود نصرت آبادی
دکتر آناهیتا خرمی

دکتر رضا خسروآبادی
دکتر منصور فاتحی
دکتر علی خالقی

دکتر فاطمه عبداله
دکتر مسعود نصرت آبادی

5

222 37 12 آذر پنل آنالین اختالالت زبانی و تکنیک های نقشه برداری مغز

دکتر زهرا سادات قریشی
دکتر مهدیه
مهال آرین پور

دکتر ندا فردوسی

6

پنلهایبرگزارشده
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با توجه به درخواست عالقمندان در خصوص آموزش روش های تحقیق در حوزه نقشه برداری مغز، آزمایشگاه 
کارگاه طراحی و متدولوژی تحقیق را توسط یکی از اساتید برتر این حوزه به صورت مجازی در سه روز جهت 

بسط بهتر موضوع روش تحقیق برگزار کرد.

جمعکل
تعدادنفرات:1597
نفرساعت:14599

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

517 ۴7 2 و 3 و 9 و 1۰ 
اردیبهشت

چهارمین کارگاه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با نرم افزار متلب 
با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

دکتر علی مطیع نصرآبادی 1

۴95 33  17 ،16 ،15
اردیبهشت

کارگاه تئوری وعملی نوروفیدبک دکتر محمدعلی نظری 2

192 ۴۸ 25 اردیبهشت دوره تئوري و عملي fMRI )اصول تصویربرداری و پردازش تصویر(

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی
مهندس هنگامه مرزبانی

دکتر مجید صابری

3

6۰5 55 اردیبهشت و 
خرداد

EEG هجدهمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های دکتر محمد میکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی  ۴

52 13 1، ۸، 22 و 29 
خرداد fMRI کارگاه طراحی تسک مهندس مجید عباسی سی سرا 5

216 27 2۰ و 21 خرداد کارگاه کاربرد ردیاب چشمی و کاربرد ان در نورومارکتینگ دکتر علی بنیادی نایینی 6

232 29 27 و 2۸ خرداد نورومدوالسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی دکتر محمد نامی 7

۴۸۰ ۴۰ 2 الی ۴ تیر کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز
دکتر غالمرضا حسن زاده

دکتر مهناز پورحسن
دکتر مرتضی غالمی نژاد

۸

16۸ 21 1۰ و 11 تیر کارگاه ارزیابی تشخیصی اختالالت خواب دکتر محمد نامی 9
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

16۰ 2۰ 13 و 15 تیر )rTMS( کارگاه تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی 1۰

2۴۰ 3۰ 19 و 21 تیر کارگاه تصویربرداری و آنالیز داده های
Magnetic Resonance Spectroscopy 

دکتر امیرحسین بتولی
دکتر سمیرا رامین فرد 11

216 27 26 تیر کارگاه آنالین آشنایی با تصویربرداری DTI و ارتباطات ساختاری مغز دکتر فرزانه کیوانفرد
مهندس هنگامه مرزبانی 12

31۰ 31 6 و 7 مرداد کارگاه مدل سازی شناختی و محاسباتی در علوم شناختی دکتر سید عابد حسینی 13

1152 6۴ 13 مرداد EEG نوزدهمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های دکتر محمد میکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی 1۴

3۴۰ 3۴ 23 و 25 مرداد کارگاه معرفی روش های پردازش سیگنال های EMG سطحی: 
کاربردها و چالش ها دکتر رضا بوستانی 15

612 51 ۴،5،11 و 12 
شهریور

پنجمین کارگاه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با نرم افزار متلب با 
محوریت علوم اعصاب محاسباتی

دکتر علی مطیع نصرآبادی   16

39۰ 39 6 و ۸ شهریور کارگاه طراحی بازی های واقعیت مجازی شناختی
دکتر علیرضا طاهری
سید رمضان حسینی

مجتبی شهاب
17

212 53 16 و 23 شهریور مبانی و کاربردهای تحریک مغناطیسی مغز دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی 1۸

5۴۰ ۴5 1۸ و 19 شهریور کارگاه دو روزه تئوری و عملی نوروفیدبک پیشرفته دکتر محمدعلی نظری 19
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

3۴۰ 3۴ 22 و 2۴ شهریور
کارگاه آموزش مبانی و کاربردهای سیستم
fNIRS طیف نگاری مادون قرمز نزدیک

دکتر سید کمال الدین ستاره دان
 دکتر مهرداد دادگستر

دکتر زهرا عینالو
سوسن کهزاد

2۰

356 ۸9 مهر و آبان دوره جامع تربیت پژوهشگر در حوزه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز

دکتر عباس حق پرست
دکتر محمد مهدی میرباقری

دکتر عبدالحسین وهابی
دکتر ثریا محرابی

21

2۰۸ 26 13 آبان
کارگاه دو روزه کاربرد tES در اختالالت عصب-تحولی

)ADHD و اوتیسم( دکتر علی صالحی نژاد 22

36۰ 12۰ آبان و آذر
دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در 

درمان اختالالت روانپزشکی و نورولوژیکی

دکتر رضا رستمی
دکتر آیدین تقی لو
دکتر رضا کاظمی

دکتر محمدعلی نظری

23

113۴ 63 17 آذر EEG بیستمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های دکتر محمد میکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی 2۴

1۰53 117 دی و بهمن دوره جامع ارزیابی شناختی

دکتر پیمان حسنی ابهریان
حسن وخشور

دکتر آسیه رضایی
دکتر ماهگل توکلی

دکتر وجیهه آقامالیی

25
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

352 ۴۴ 9 و 1۰ دی پزشکی خواب با تاکید بر آزمون های تشخیصی

دکتر مهناز امینی
دکتر هادی اسدپور

دکتر لحیا افشاری صالح
دکتر فریبرز رضائی طلب

دکتر محمد نامی
دکتر سید کاوه حجت
دکتر حسن عباسیان

26

7۰۸ 177 ۸ الی 23 بهمن دوره جامع نوروآناتومی، نوروفیزیولوژی و تشریح کاربردی مغز انسان

دکتر حیدری مقدم
دکتر ثریا محرابی
دکتر مریم کچویی

دکتر مصطفی الماسی
دکتر حامد امیری فرد
دکتر وجیهه آقامالیی
دکتر محمد قدیری

27

1573 1۴3 بهمن و اسفند دوره جامع طراحی تسک و پردازش تصاویر MRI مغز

دکتر غالمعلی حسین زاده
مهندس مجید عباسی سی سرا

دکتر حمیدرضا سلیقه راد
مهندس بهروز وجدانی افخم
دکتر محمدرضا ناظم زاده

مهندس ندا محمدی
دکتر رضا راجی مهر
دکتر وحید ملکیان

2۸

13۸6 77 بهمن EEG بیست و یکمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های دکتر محمد میکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی 29
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در راستای توسعه دانش نقشه برداری مغز در سطح کشور سمینار مشترک 
با دانشگاه های تبریز و صنعتی شیراز برگزار شد. 

جمعکل
تعدادنفرات:600
نفرساعت:3548

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

5۰۴ 112 ۴تیر
سمینار مبانی الکتروانسفالوگرافی بالینی

)ویژه نورولوژیست ها و روانپزشکان(

دکتر محمود محمدی
دکتر رضا شروین بدو
دکتر بهرام یارعلی

دکتر محسن جوادزاده
دکتر محمد برزگر
دکتر رضا عزیزی

دکتر صفورا کوکبی

1

2۰۰۰ 25۰ 1۴ مرداد  اولین سمینار ملی نورومارکتینگ ایران

دکتر آناهیتا خرمی
پروفسور علی صنایعی
دکتر سمیه صالحی

دکتر علی بنیادی نائینی
پروفسور محمد علی نظری

دکتر مسعود کیماسی
دکتر میثم شیرخدایی

دکتر محمد صالح ترکستانی

2

62۴ 2۰۸ 1 مهر
سمینار بین المللی نقش تحریک مستقیم فرا جمجمه ای در بهبود 

عالئم دمانس نوع آلزایمر

دکتر محمد نامی
دکتر کلیفورد ساندر

مهندس مجتبی برزگر
مهندس محمد ابوالسود

3

۴2۰ 3۰ 1 بهمن سمینار تخصصی پارکینسون

دکتر گلناز بغدادی
دکتر مازیار امامی خواه
دکتر محمد روحانی

فریده سلیمان
اما الوتون

علیرضا نوری
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به منظور حضور هر چه بیشتر آزمایشگاه و توسعه ارتباطات مؤثر در رویدادهای 
ملی و کشوری رویدادهای ذیل برگزار شد.

جمعکل
تعدادنفرات:1137
نفرساعت:21379
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پنلووبینارهایبرگزارشدهدررویدادهایکشوری

نفرساعت تعدادنفرات زمان رویداد موضوع سخنران شماره

۴۸ ۴۸ 2 تیر پنجمین سمپوزیوم وبینار کانابینوئیدها و صرع دکتر محمد رستم پور 1

5۰ 5۰ 5 تیر پنجمین سمپوزیوم EMG وبینار رابط انسان-ماشین بر اساس سیگنال دکتر علی عامری 2

51 51 6 تیر پنجمین سمپوزیوم وبینار کاربرد شبکه های عصبی اسپایکی در پردازش سیگنال دکتر محمود امیری 3

6۸ 6۸ 17 تیر پنجمین سمپوزیوم وبینار تحریک مغز: چشم اندازی برای آینده دکتر فاطمه سادات ناجی ۴

2۰۰ 5۰ 1۴ تیر پنجمین سمپوزیوم پنل کاربردهای کلینیکی تحریک مغزی

دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر منصوره تقا

دکتر منصور رایگانی
دکتر زهرا قریشی

5

32۰ ۸۰ 21 تیر پنجمین سمپوزیوم پنل نقش تصویربرداری تشدید مغناطیسي در 
تشخیص و درمان بیماري هاي مغز و اعصاب

دکتر حمید سلطانیان زاده
دکتر جالل جالل شکوهی

 دکتر محمدحسین حریرچیان
دکتر حسین قناعتی
دکتر حسین قناعتی

6

36۸ 92 27 تیر پنجمین سمپوزیوم پنل نقش تصویربرداری در تشخیص و درمان 
بیماري هاي مغز و اعصاب

دکتر شهرام اخالق پور
دکتر سیدعلی اکبر مهدوی اناری

 دکتر علیرضا شکیبافرد
دکتر کوروش عبدالهی فرد

محمدرضا زمانی
دکتر جالل جالل شکوهی

7
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نفرساعت تعدادنفرات زمان رویداد موضوع سخنران شماره

۸6 ۴3 27 تیر پنجمین سمپوزیوم
وبینار دیتاست های بیوبانک نقشه برداری مغز: 

رویکرد نوین عرضه داده های پژوهشی

مهندس بهاره سیاهلو
مهندس زینب خداکرمی
مهندس فتانه پورک پور

۸

526۰ 263
16 الی 
2۰ مرداد

مدرسه تابستانه مجازی
 نقشه برداری مغز

مدرسه تابستانه مجازی نقشه برداری مغز

دکتر مهدیه کرمی
دکتر عباس علی آقایی
دکتر میرشهرام صفری

دکتر پیمان حسنی ابهریان
دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

دکتر صادق دهقانی
دکتر وحید ملکیان

دکتر حمیدرضا سلیقه راد
دکتر سمیرا رامین فرد

دکتر الهه یار قلی
دکتر علی مهدوی

دکتر غالمعلی حسین زاده
مهندس بهاره سیاهلو

مهندس فتانه پورک پور
دکتر محمدرضا ناظم زاده

دکتر محمد نامی
دکتر محمود امیری
سروش لهراسبی
سروش لهراسبی

دکتر آناهیتا خرمی
دکتر مجید صابری

9
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پنلووبینارهایبرگزارشدهدررویدادهایکشوری

نفرساعت تعدادنفرات زمان رویداد موضوع سخنران شماره

۸۸5۰ 295 16 الی 
2۰ آبان

مدرسه پاییزه مجازی 
نقشه برداری مغز مدرسه پاییزه مجازی نقشه برداری مغز

دکتر امیرحسین بتولی
دکتر آیدین تقی لو

دکتر میرشهرام صفری
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی

دکتر سیدکمال الدین ستاره دان 
دکتر رضا بوستانی

مهندس مجتبی حاجیان 
دکتر علی عامری
دکتر رضا رستمی

دکتر محمد علی نظری
دکتر محمود امیری

دکتر قاسم صادقی بجستانی
دکتر آناهیتا خرمی

دکتر مسعود نصرت آبادی
دکتر زهرا قریشی
دکتر علی کربالئی

دکتر غالمعلی حسین زاده
دکتر منصور فاتحی

دکتر رضا خسروآبادی

1۰

6۰7۸ 197
9 بهمن 
الی 2 
اسفند

مدرسه زمستانه مجازی
مدرسه زمستانه مجازی نقشه برداری مغز نقشه برداری مغز

دکتر عباس حق پرست
دکتر امیرحسین
دکتر علی بنیادی
دکتر آناهیتا خرمی
دکتر علیرضا طاهری

دکتر محمد نامی
دکتر زهرا عینالو

دکتر حسین ابراهیم
دکتر سید مهدی خلیق رضوی   

دکتر حمید سلطانیان زاده
دکتر علی مطیع نصرآبادی

دکتر سپیده حاجی
دکتر رامین ناطقی
دکتر منصور فاتحی
دکتر مجید صابری

11
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

۴۸ 32 2۰ اردیبهشت اولین پنل مشاوره پژوهشی آنالین

دکتر منصور فاتحی
مهندس بهاره سیاهلو

مهندس فتانه پورک پور
مهندس زینب خداکرمی

1

۴2 21 17 خرداد دومین پنل مشاوره پژوهشی آنالین

دکتر فریبا بهرامی
دکتر بهادر مکی آبادی

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر امیر همایون جعفری

2

3۰ 2۰ 1۴ تیر سومین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر رضا خسروآبادی
مهندس مجید صابری 

3

6۰ 3۰ 11 مرداد چهارمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر علیرضا مرادی

دکتر پیمان حسنی ابهریان
سروش لهراسبی

۴

12۸ 6۴ 15 شهریور پنجمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر زهرا عینالو

دکتر مهرداد دادگستر
مهندس سوسن کهزاد

5

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ش های
موز

 و آ
دها

ویدا
ر

جازی
م

بیشتر  و دانشجویی و همچنین آشنایی هر چه  پروژه های علمی  انجام  پژوهشگران در  به  راستای کمک  در 
مشاور  اساتید  با حضور  آزمایشگاه  مشاوره  جلسات  سلسله  از  جلسه  هفتمین  و  محققین، ششمین  تشویق  و 

آزمایشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

جلساتمشاورهبرگزارشده

جمعکل
تعدادنفرات:324

نفرساعت:324
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

16۸ ۸۴ 19 مهر ششمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

دکتر سید مهدی میرباقری
مهندس نرگس صادق بیگی

6

12۸ 6۴ 17 آبان هفتمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر غالمعلی حسین زاده 
دکتر حمیدرضا سلیقه راد
دکتر محمدرضا ناظم زاده

7

196 9۸ 15 آذر هشتمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر کامران کاظمی

دکتر سید مهدی خلیق رضوی 
مهندس هنگامه مرزبانی

۸

152 76 13 دی نهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر رسول امیرفاتحی 

مهندس فروغ نجفی
9

1۸۸ 9۴ 11 بهمن دهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
دکتر محمد نامی

مهندس ندا محمدی
1۰

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ش های
موز

 و آ
دها

ویدا
ر

جازی
م

جلساتمشاورهبرگزارشده
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آ
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وبینارهایبرگزارشدهدربهار1400

نقشقشرحرکتیزبانوپردازشهایمرتبطباپاداشوبیزاری
 سخنران:دکترکارملوویکاریو

)مدیر آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی، دپارتمان علوم شناختی، دانشگاه مسینا، ایتالیا(

 تاریخبرگزاری:پنجشنبه9اردیبهشت1400

عرضه نوین رویکرد مغز: برداری نقشه بیوبانک دیتاستهای
دادههایپژوهشی

 سخنران:دکترمنصورفاتحی

رادیولوژیست، بورد انفورماتیک تصویربرداری، مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 تاریخبرگزاری:دوشنبه13اردیبهشت1400

اجراییگرموسرددرمغزوشبکهپیش-پیشانی- کارکردهای
کمربندی:اهمیتدراختالالتروانپزشکی

 سخنران:دکترعلیصالحینژاد

دپارتمان روانشناسی و علوم اعصاب،  موسسه تحقیقاتی الیب نیتز در دانشگاه دورتموند، آلمان

 تاریخبرگزاری:جمعه7خرداد1400

سازماندهیکارکردهایاجراییگرموسرددرمغز:مدلمبتنیبر
شبکهپیشپیشانی-کمربندیدرتحقیقاتعلوماعصابشناختی

 سخنران:دکترعلیصالحینژاد

دانشگاه  در  نیتز  الیب  تحقیقاتی  موسسه  اعصاب،   علوم  و  روانشناسی  دپارتمان    

دورتموند، آلمان

 تاریخبرگزاری:جمعه31اردیبهشت1400

پاالیش به پزشکی تصاویر در مصنوعی هوش تحقیقات چرا
اطالعاتنیازدارد؟

 سخنران:دکترمنصورفاتحی

رادیولوژیست، بورد انفورماتیک تصویربرداری، مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 تاریخبرگزاری:دوشنبه31خردادماه1400
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وبینارهایبرگزارشدهدرتابستان1400

عرضه نوین رویکرد مغز: برداری نقشه بیوبانک دیتاستهای
دادههایپژوهشی

 سخنرانان:

مهندسبهارهسیاهلو،کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

مهندسزینبخداکرمی،کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

مهندسفتانهپورکپور،کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 تاریخبرگزاری:یکشنبه10مرداد1400

روشهاینوینآنالیزپتانسیلهایبرانگیختهشنوایی
 سخنران:دکترامیرساالرجعفرپیشه

استادیار گروه ارگونومی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 تاریخبرگزاری:یکشنبه10مرداد1400

کاربردبیوفیدبکیادگیریحرکتیدرتوانبخشی
 سخنران:دکترامیرساالرجعفرپیشه

استادیار گروه ارگونومی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 تاریخبرگزاری:یکشنبه10مرداد1400

نقشMicroRNAsدرتشکیلحافظه
 سخنران:دکترآمنهرضایی

استاد تمام، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران

 تاریخبرگزاری:یکشنبه24مرداد1400

نوروبیولوژیبهبودزبان
 سخنران:دکترزهراساداتقریشی

استادیار گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران

 تاریخبرگزاری:یکشنبه31مرداد1400

بهتحریکغیرتهاجمی مالحظاتپژوهشیدرتحقیقاتمربوط
مغز:تحریکالکتریکیمغزی)قسمت1(

 سخنران:دکترعلیصالحینژاد

دانشگاه  در  نیتز  الیب  تحقیقاتی  موسسه  اعصاب،   علوم  و  روانشناسی  دپارتمان 

دورتموند، آلمان

 تاریخبرگزاری:شنبه6شهریور1400

وبینارعلوماعصابشنواییوتعادل
 سخنران:دکترسعیدمحمودیان

دانشیار علوم اعصاب شنوایی و تعادل، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تاریخبرگزاری:یکشنبه14شهریورماه1400

وبینارتغییراتمغزدرسالمندی
 سخنران:دکترمریمضیاییدانشیار

موسسه سیستم های عصبی کاولی، دانشگاه ان تی ان یو

 تاریخبرگزاری:یکشنبه21شهریور1400
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وبینارهایبرگزارشدهدرپاییز1400

وبینارهایبرگزارشدهدرزمستان1400

وبیناربینالمللیعلوماعصابوبازاریابی:پیوندیممکن
 سخنران:پروفسورفابیوبابیلونی

بیشترین  نویسنده  رم،  دانشگاه ساپینزا  و مهندسی پزشکی  اعصاب  علوم  تمام  استاد 

مقاله در زمینه نورومارکتینگ در جهان

 تاریخبرگزاری:8آبان1400

وبینارفیزیِکزبان:چشماندازهاوانتظاراتمرتبطبامعماریمغز
 سخنران:دیگوگابریلکریووچن

 تاریخبرگزاری:13اسفند1400

وبیناراصولومبانیارزیابیوتوانبخشیشناختی
سخنران:

 دکترعلیرضامرادی، استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی

 دکترسروشلهراسبی،دکتری علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی

 دکترمحسندادجو،دکتری روان شناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی

 تاریخبرگزاری:18اسفند1400
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چهارمینکارگاهمبانیپردازشسیگنالهایحیاتیبانرمافزارمتلببا
محوریتعلوماعصابمحاسباتی

مدرس:
 دکترعلیمطیعنصرآبادی)استاد دانشگاه شاهد(

تاریخبرگزاری:
 پنجشنبههاوجمعهها2و3و9و10اردیبهشت1400

اهدافبرگزاریکارگاه:
 آشنایی و فعالیت عملی متخصصان حوزه اعصاب و روان با روش های تحلیل و تفسیر 

اطالعات در نرم افزار متلب
 کار عملی متخصصان اعصاب و روان با محیط برنامه نویسی متلب و آنالیز داده

 آشنایی با نحوه ی پردازش و تحلیل داده های مغزی در محیط MATLAB و ایجاد 
آمادگی برای سایر جعبه ابزارهای برپایه متلب

در  کاربرد  با  زمان-فرکانسی  و  فرکانسی  زمانی،  با روش های  آنالیز عملی سیگنال   
روانشناسی محاسباتی

 آنالیز عملی پتانسیل های وابسته به رخداد کار عملی با طبقه بندها )مقدماتی( کار 
)PCA( عملی با آنالیز مولفه اساسی
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کارگاهتئوریوعملینوروفیدبک

مدرس:
 دکترمحمدعلینظری

استاد گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخبرگزاری:
 15-16-17اردیبهشت1400

سرفصلهایبخشتئوری:
 مقدمه ای بر نوروفیدبک )تعریف، اهداف، تاریخچه و سیر پیشرفت، مفروضات و منطق زیربنایی 

نحوۀ عملکرد نوروفیدبک(
 سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با نوروفیدبک

 انواع مونتاژ در نوروفیدبک )تک قطبی، دوقطبی، تک کاناله، دوکانال(
 چسباندن صحیح الکترودها با حداقل مقاومت و ثبت باکیفیت نوار مغزی )EEG( موسوم به بیسالین

QEEG و EEG مفاهیم پایۀ 
 انواع آرتیفکت، نحوۀ تشخیص و حذف آنها

 معرفی نحوه انجام جلسات درمانی با نوروفیدبک: آشنایی با پنجره های درمان )امواج مغزی، 
آستانه ها و انواع فیدبک(

 نقش درمانگر در نوروفیدبک، مالحظات بالینی و اخالقی
 بحث در خصوص بایدها و نبایدهای نوروفیدبک و مساله سوء استفاده از نوروفیدبک

سرفصلهایبخشعملی:
 نحوه پیدا کردن جایگاه الکترودها بر روی سر بر اساس سیستم 2۰-1۰

 ثبت نوار مغزی و ارائۀ گزارش از بیسالین و تدوین پروتکل درمانی
 پروتکل های درمانی: آشنایی با پروتکل های درمانی ADHD، اختالالت اضطرابی و افسردگی
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دورهتئوريوعمليfMRI)اصولتصویربرداریوپردازشتصویر(

مدرسین:
)UCL( دکتروحیدملکیان،پژوهشگر فوق دکتری موسسه نورولوژی، کالج دانشگاهی لندن 

 مهندسشقایقکریمی،مسئول بخش MRI  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
 مهندسهنگامهمرزبانی،مسئول پردازش تصویر و سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز
 دکترمجیدصابری،کارشناس بخش سرور محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تاریخبرگزاری:
 اردیبهشتوخرداد1400)26اردیبهشت،23،10،9،5،2و24خرداد(

سرفصلمطالب:
 MRI آشنایی با دستگاه 

  MRI اصول فیزیکی تصویربرداری 
 )fMRI( عملکردی MRI اصول فیزیکی 

fMRI فیزیولوژی و منشا سیگنال در 
fMRI انواع روش های اخذ داده در یک آزمایش 

fMRI معرفی توالی پالس های 
fMRI آشنایی با سخت افزارهای جانبی اخذ داده 

 fMRI نکات عملی و مهم در مطالعات 
fMRI آشنایی با نرم افزارها و روش های پردازش تصاویر و داده های 

 بازدید از تجهیزات و لوازم در یک بخش تصویربرداری MRI و آشنایی با کارکرد هر کدام
 بازدید از تجهیزات جانبی مربوط به اخذ داده های عملکردی و آشنایی با کارکرد هر کدام

fMRI آموزش عملی تمامی مراحل طراحی یک آزمون 
fMRI  آموزش عملی چگونگی تنظیم پارامترهای تصویربرداری در اخذ داده های 

fMRI آموزش عملی فرایند اخذ یک نمونه داده 
 مقدمه ای بر لینوکس و کارکردن با command line لینوکس 

 اتصال و کاربری از سرورهای محاسباتی
fMRI مقدمه ای بر پردازش موازی پیش پردازش تصاویر 

 fMRI مقدمه ای بر نرم افزارهای آنالیز تصاویر 
task-fMRI مقدمه ای بر انواع مختلف تسک ها در مطالعات 

 پیش پردازش و آنالیز کامل یک داده task-fMRI بر روی سرور محاسباتی
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ک
EEGهجدهمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

مدرسین:
 دکترمحمدمیکائیلی)عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(

دکترعلیمطیعنصرآبادی)عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(
تاریخبرگزاری:

 30و31اردیبهشت1400
سرفصلمطالب:

EEG مقدمه ای بر تولید و ثبت 
 نحوه الکترود گذاشتن

 نحوه ثبت تک قطبی و دو قطبی
 اهمیت مرجع در ثبت

ERP نحوه ثبت 
 پروتکل های ثبت و تحریک

VEP پتانسیل برانگیخته بینایی 
AEP پتانسیل برانگیخته شنوایی 

SEP پتانسیل برانگیخته حسی- حرکتی 
ERP پتانسیل های وابسته به رخداد  

 تعریف مولفه ای P و N و ارتباط آنها با تحریک
  مقدمه ا ی بر مفاهیم و تعاریف مرتبط با پردازش EEG/ERP نظیر هادی حجمی، منابع مغزی، 

cortical patch و ...
 تعریف فرکانس و تبدیل فوریه

 کاربردهای آن در تخمین طیف سیگنال های ایستا
 پنجره کردن و قطعه بندی سیگنال و انواع پنجره، مستطیلی، گوسی

 مفاهیم نشت فرکانس و رزولوشن فرکانس در تخمین طیف
Welch تخمین طیف با روش ولش 

 مقدمه ای بر تحلیل مولف های مستقل ICA و تجزیه به زیر فضاها
  کاربرد ICA در پردازش سیگنال های مغزی، مولفه های مغزی و غیر مغزی

 بررسی طیف مولفه ها، فعالیت زمانی مولفه ها و نقشه مولفه ها ICA Topoplot برای تشخیص 
مولفه های مغزی از غیر مغزی

ICA حذف نویز از سیگنال های مغزی با کمک 
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fMRIکارگاهطراحیتسک

مدرس:
 مهندسمجیدعباسیسیسرا


تاریخبرگزاری:

 خرداد1400)22،8،1و29خرداد(

سرفصلمطالب:
fMRI مقدمه ای بر تصویربرداری 

BOLD بررسی سیگنال 
fMRI بررسی چالش های پژوهش 

fMRI انواع تسک های قابل استفاده در تصویربرداری 
 استانداردسازی محرک ها

PsychoPy آموزش طراحی تسک در محیط 
PsychoPy پیاده سازی انواع تسک ها در محیط 
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ک
کارگاهکاربردردیابچشمیوکاربرداندرنورومارکتینگ

مدرس:
 دکترعلیبنیادینایینی)عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران(

تاریخبرگزاری:
 20و21خرداد1400

سرفصلمطالب:
 تولد و بیوگرافی نورومارکت

 عجز روش های پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندی های هوشمند انسان
 ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت
)sensory marketing( نورومارکت حسی 

 نورومارکت و مغز ناخودآگاه
 نورومارکت و مغز و توجه، حافظه

)!!! gain and loss( نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت 
 نورمارکت و تبلیغات و برند )چرا چگون کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند(

)neuroaesthetic join to neuromarket(نورومارکت وبسته بندی و طراحی 
 نورومارکت و رسانه

 حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری
 نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری

 نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد
 اخالق در نورومارکت

 تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید
EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader بخش عملی: ثبت ترکیبی و سنکرون 
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نورومدوالسیونبرپایهواقعیتمجازیوابزارهایتکنولوژیعصبی

مدرس:
 دکترمحمدنامی

پژوهشگر عضو انجمن جهانی نقشه برداری مغز، SBMT، لس آنجلس، کالیفرنیا

تاریخبرگزاری:
 27و28خرداد1400

سرفصلمطالب:
 استفاده از VR و AR برای مطالعات نقشه برداری مغز

EEG های مجهز بهHMD 
  AR/VR و فعالیت مغزی

AR/VR استفاده از فعالیت مغزی جهت کنترل تجربه های :)BCI( رابط مغز و رایانه 
 مانیتورینگ احساسی/شناختی: اندازه گیری احساس، استرس و بار شناختی

 تقویت عملکرد و همکاری: همگام سازی مغز
VR  آموزش انطباقِی زمان-واقعِی 

 طراحی آزمایش های مبتنی بر VR برای مطالعات علوم شناختی
)Hyperscanning( راه اندازی آزمایش های ثبت داده همزمان از چند نفر 

 شبیه سازی و طراحی محیط همگام سازی مغز
VR همگام سازی شبیه سازی شده با استفاده از 
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ک
کارگاهمدلسازیشناختیومحاسباتیدرعلومشناختی

مدرس:
 دکترسیدعابدحسینی

استادیار مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی

تاریخبرگزاری:
 6و7مرداد1400

سرفصلمطالب:
 مقدمه و مرور
 مدل چیست؟

 مفاهیم و روش های مدل سازی
 انواع مدل های مختلف

 رویکردهای مدل سازی شناختی
 معرفی فرآیندهای شناختی )هیجان، توجه و...(

 معماری شناختی
 طبقه بندی های معماری شناختی

 کاربردهای معماری شناختی
 چرا هوش مصنوعی مهم است؟

 مدل های شناختی محاسباتی
 رویکردهای محاسباتی در علوم اعصاب شناختی

 مقایسه روش های مدل سازی
 چند مثال کاربردی

 جهت گیری های آینده
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کارگاهمعرفیروشهایپردازشسیگنالهایEMGسطحی:
کاربردهاوچالشها

مدرس:
 دکتررضابوستانی

گروه مهندسی پزشکی، بخش علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشکده 
برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

زمانبرگزاری:
 23و25مرداد1400

سرفصلمطالب:
 آشنایی با سیگنال های EMG سطحی و NCV عمقی)رنج فرکانس، رنج دامنه، 

منشا سیگنال(
 پروتکل های ثبت سیگنال های EMG نحوه الکترود گذاری آرایه ای، حالت ایزوتونیک، 

ایزوکینتیک، ایزومتریک 
 روش های مدلسازی سیگنال های EMG  و معرفی شبیه سازهای معرف سیگنال های 

EMG

 روش های پردازش سیگنال های EMG  به منظور تشخیص حرکت، تشخیص حالت
 چالش ها و فرصت ها
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EEGنوزدهمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

مدرس:
 دکترمحمدمیکائیلی)عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(   

 دکترعلیمطیعنصرآبادی )عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(

تاریخبرگزاری:
13مرداد1400

سرفصلمطالب:
EEG مقدمه ای بر تولید و ثبت 

 نحوه الکترود گذاشتن
 نحوه ثبت تک قطبی و دو قطبی

 اهمیت مرجع در ثبت
ERP نحوه ثبت 

 پروتکلهای ثبت و تحریک
VEP پتانسیل برانگیخته بینایی 

AEP پتانسیل برانگیخته شنوایی 
SEP پتانسیل برانگیخته حسی- حرکتی 

ERP پتانسیل های وابسته به رخداد 
 تعریف مولف های P و N و ارتباط آنها با تحریک

 مقدمه ای بر مفاهیم و تعاریف مرتبط با پردازش EEG/ERP نظیر هادی حجمی،
   منابع مغزی، cortical patch و ...

 تعریف فرکانس و تبدیل فوریه
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EEGنوزدهمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

 کاربردهای آن در تخمین طیف سیگنال های ایستا
 پنجره کردن و قطعه بندی سیگنال و انواع پنجره، مستطیلی، گوسی

 مفاهیم نشت فرکانس و رزولوشن فرکانس در تخمین طیف
Welch تخمین طیف با روش ولش 

 مقدمه ای بر تحلیل مولف های مستقل ICA و تجزیه به زیر فضاها
 کاربرد ICA در پردازش سیگنال های مغزی، مولفه های مغزی و غیر مغزی

 ICA Topoplot بررسی طیف مولفه ها، فعالیت زمانی مولفه ها و نقشه مولفه ها 
برای تشخیص مولفه های مغزی از غیر مغزی

ICA حذف نویز از سیگنال های مغزی با کمک 
eeglab کار با 

eeglab وارد کردن داده ها به 
event و channel location تعریف 

 بررسی شکل زمانی و فرکانسی داده ها
 تمیز کردن چشمی داده ها

 بکار گیری ICA در تمیز کردن سیگنال
EEG ها از سیگنال پیوسته ERP استخراج 

 بررسی انواع نمایش ERP روی کانال ها و در زمان
 نمایش همزمان ERP ها با زمان واکنش و کاربردهای آن

ICA و حذف مؤلفه های غیر مغزی EEG کار با پالگینهای اتوماتیک تمیز کردن سیگنال 
ASR ,ADJUST ,ICLABEL 

 Time-frequency توضیح تحلیل زمان- فرکانس برای سیگنال های غیر ایستا 
representation

STFT تبدیل فوریه زمان کوتاه 
Wavelet تبدیل ویولت 

 مفاهیم رزولوشن زمان و فرکانس، ارتباط آنها
 مروری بر مفاهیم مکان یابی منابع source localization و روش های آن

eeglab توضیح روش مکان یابی منابع در 
eeglab بیان مشکالت و محدودیت ها مکان یابی در حالت کلی و رفع آنها در 

 مقدمه ای بر ارتباطات مغزی: ساختاری، عملکردی و موثر
Brain connectivity: structural, functional and effective 

 بیان مفاهیم نحوه چرخش اطالعات و ارتباط بین نواحی مغز
AR بر پایه مدل Granger causality تعریف ارتباطات موثر با روش گرنجر 

 تعریف مدل ar و mvar و فرمول بندی آن
 بیان تعاریف خانواده PDC و DTF و ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین 

سری های زمانی سیگنال مغزی
 بیان نکات محاسباتی در بکارگیری روابط ارتباطات مغزی

 کار با eeglab و پیاده سازی مفاهیم روز چهارم
 eeglab نمایش زمان- فرکانس در 

dipfit با پالگین eeglab بکارگیری و نمایش مکانیابی منابع در 
 بکارگیری پالگین SIFT برای محاسبات ارتباطات مغزی و انواع نمایش آن ها

 تعریف و طراحی study و کارهای آماری ساده
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پنجمینکارگاهمبانیپردازشسیگنالهایحیاتیبانرمافزار
متلببامحوریتعلوماعصابمحاسباتی

مدرس:
 دکترعلیمطیعنصرآبادی
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

زمانبرگزاری:
 11،5،4و12شهریور1400

سرفصلمطالب:
 آشنایی و فعالیت عملی متخصصان حوزه اعصاب و روان با روش های تحلیل و 

تفسیر اطالعات در نرم افزار متلب
 کار عملی متخصصان اعصاب و روان با محیط برنامه نویسی متلب و آنالیز داده

 آشنایی با نحوه ی پردازش و تحلیل داده های مغزی در محیط MATLAB و ایجاد 
آمادگی برای سایر جعبه ابزارهای بر پایه متلب

 آنالیز عملی سیگنال با روش های زمانی، فرکانسی و زمان- فرکانسی با کاربرد در 
روانشناسی محاسباتی

 آنالیز عملی پتانسیل های وابسته به رخداد
 کار عملی با طبقه بندها )مقدماتی(

)PCA( کار عملی با آنالیز مولفه اساسی 
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کارگاهطراحیبازیهایواقعیتمجازیشناختی

مدرس:
 دکترعلیرضاطاهری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
 سیدرمضانحسینی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
 مجتبیشهاب

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

زمانبرگزاری:
 6و8شهریورماه1400

سرفصلمطالب:
 آشنایی با واقعیت مجازی و تجهیزات مربوطه

 سابقه پژوهش های شناختی انجام گرفته بر بستر بازی های واقعیت مجازی
 الزامات شناختی بازی های واقعیت مجازی

unity آشنایی با موتور بازی سازی 
unity برنامه نویسی در موتور بازی سازی 

unity الزامات ساخت یک بازی واقعیت مجازی در 
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مبانیوکاربردهایتحریکمغناطیسیمغز

مدرسین:
 دکتررضارستمی

استاد دانشگاه تهران، رییس پژوهشکده فناوری های همگرا )NBIC( و گروه آتیه درخشان ذهن(
 دکتررضاکاظمی

معاون پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن

زمانبرگزاری:
 16و23شهریور1400

سرفصلمطالب:
 تاریخچه، اصول، مکانیسم اثر، شاخص های تحریک پذیری

     تاریخچه ظهور TMS و بررسی سیر تحولی درمان های تحریک مغزی
     نحوه اثرگذاری TMS بر عملکرد نورونی

 )ICF و ICI شاخص های تحریک ذیری قشری )نظیر     
TMS مسائل ایمنی و پارامترهای 

     بررسی سه راهنمای بالینی ایمنی منتشر شده و آخرین نسخه آن
     آشنایی با جدول ایمنی TMS برای انتخاب پارامترهای مناسب در پروتکل

TMS عوارض جانبی احتمالی     
     کاربرد TMS در کودکان و زنان باردار

 TMS انواع تکنیک های     
     آشنایی با پارامترهای TMS )فرکانس، شدت تحریک، تعداد کل قطار پالس و ...(

Theta burst stimulation آشنایی با پروتکل جدید     
TMS آشنایی با آستانه حرکتی و کاربرد آن در پروتکل های     

 کاربرد TMS در درمان اختالل های روانپزشکی
     بررسی کاربرد TMS در سه اختالل مورد تایید FDA )افسردگی، وسواس فکری عملی، میگرن(

     بررسی کاربردهای off-label در اختالل های روانپزشکی
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کارگاهدوروزهتئوریوعملینوروفیدبکپیشرفته

مدرسین:
 دکترمحمدعلینظری

دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمانبرگزاری:
 18و19شهریور

سرفصلمطالب:
 مفهوم آلفای فردی )IAF( و نحوه محاسبه آن

 کاربرد آلفای فردی)IAF(  در تفسیر امواج مغزی و پروتکل های نوروفیدبک
 منطق و مزیت استفاده از ثبت نوار مغزی دو کاناله

ClinicalQ آموزش ثبت نوار مغزی دو کاناله موسوم به 
 تفسیر شناختی و بالینی نوار مغزی دو کاناله

ClinicalQ آموزش تدوین پروتکل درمانی با استفاده ازیافته های 
 آموزش نحوه اجرای پروتکل های نوروفیدبک دو کاناله

 آموزش پروتکل آلفا/تتا
 مروری بر پروتکل های مبتنی بر شواهد بالینی
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کارگاهآموزشمبانیوکاربردهایسیستم
fNIRSطیفنگاریمادونقرمزنزدیک

مدرسین:
 دکترسیدکمالالدینستارهدان

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 دکترمهرداددادگستر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 دکترزهراعینالو

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 سوسنکهزاد

مسوول آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمانبرگزاری:
 22و24شهریور1400

سرفصلمطالب:
)fNIRS( مبانی و تئوری طیف نگاری مادون قرمزنزدیک 

fNIRS معرفی و کاهش تداخل های سیگنال 
fNIRS بررسی ارتباطات عملکردی مغز توسط سیگنال 

 کاربرد های fNIRS در علوم شناختی
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دورهجامعتربیتپژوهشگردرحوزه
علوماعصابونقشهبرداریمغز

مدرسین:
 دکترعباسحقپرست

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکترمحمدمهدیمیرباقری

عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و نورس وسترن آمریکا 
 دکترعبدالحسینوهابی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانش های بنیادی 
 دکترثریامحرابی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکترمحمدمهدیمیرباقری

عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و نورس وسترن آمریکا

زمانبرگزاری:
 21مهر1400

سرفصلمطالب:
پژوهشي  و  آموزشي  مالي،  فرصت هاي  از  برخي  معرفي  اول:  بخش   

موسسات و انجمن هاي بین المللي علوم اعصاب
 بخش دوم: تربیت پژوهشگر مقدماتی

 بخش سوم: تحلیل آماری
 بخش چهارم: تربیت پژوهشگر پیشرفته
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کارگاهدوروزهکاربردtESدراختالالتعصب-تحولی
)ADHDواوتیسم(

مدرس:
 دکترعلیصالحینژاد

دانشگاه  در  نیتس  الیب  تحقیقاتی  مؤسسه  اعصاب،  علوم  و  روانشناسی  دپارتمان 
دورتموند، آلمان

زمانبرگزاری:
 13و14آبان1400

سرفصلمطالب:
 مقدمه ای بر تحریک الکتریکی مغز

 امنیت استفاده از tES در کودک و نوجوان
ADHD در درمان اختالل tES کاربرد 

 کاربرد tES در درمان اختالل طیف اوتیسم
tES کار عملی با دستگاه 
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دورهجامعنوروفیدبک،بیوفیدبک،نقشهمغزی؛کاربردهایآنها
دردرماناختالالتروانپزشکیونورولوژیکی

مدرسین:
 دکتررضارستمی

استاد دانشگاه تهران
 دکترآیدینتقیلو

رادیولوژیست دکتر مازیار امامی خواه، نورولوژیست
 دکتررضاکاظمی

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران
 دکترمحمدعلینظری

دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمانبرگزاری:
 27آبان1400

سرفصلمطالب:
 بخش اول: آشنایی با نوروفیدبک و بیوفیدبک
 بخش دوم: نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی پایه

QEEG بخش سوم: آشنایی با مبانی نوروفیدبک و 
QEEG بخش چهارم: آشنایی با ابزار و تجهیزات نوروفیدبک و ثبت سیگنال و پردازش 

 بخش ششم: پروتکل های درمانی نوروفیدبک )با استفاده از qEEG( و رویکردهای 
جدید درمان نوروفیدبک

 بخش هفتم: اجرای درمان نوروفیدبک
 بخش هشتم: HRV و EMG بیوفیدبک
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EEGبیستمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

مدرس:
 دکترمحمدمیکائیلی)عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(   

 دکترعلیمطیعنصرآبادی )عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(

تاریخبرگزاری:
17آذر1400

سرفصلمطالب:
EEG مقدمه ای بر تولید و ثبت 

 نحوه الکترود گذاشتن
 نحوه ثبت تک قطبی و دو قطبی

 اهمیت مرجع در ثبت
ERP نحوه ثبت 

 پروتکلهای ثبت و تحریک
VEP پتانسیل برانگیخته بینایی 

AEP پتانسیل برانگیخته شنوایی 
SEP پتانسیل برانگیخته حسی- حرکتی 

ERP پتانسیل های وابسته به رخداد 
 تعریف مولف های P و N و ارتباط آنها با تحریک

 تعریف مولف های P و N و ارتباط آنها با تحریک 
 مقدمه ای بر مفاهیم و تعاریف مرتبط با پردازش EEG/ERP نظیر هادی حجمی،

   منابع مغزی، cortical patch و ...
 تعریف فرکانس و تبدیل فوریه
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EEGبیستمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

 کاربردهای آن در تخمین طیف سیگنال های ایستا
 پنجره کردن و قطعه بندی سیگنال و انواع پنجره، مستطیلی، گوسی

 مفاهیم نشت فرکانس و رزولوشن فرکانس در تخمین طیف
Welch تخمین طیف با روش ولش 

 مقدمه ای بر تحلیل مولف های مستقل ICA و تجزیه به زیر فضاها
 کاربرد ICA در پردازش سیگنال های مغزی، مولفه های مغزی و غیر مغزی

 ICA Topoplot بررسی طیف مولفه ها، فعالیت زمانی مولفه ها و نقشه مولفه ها 
برای تشخیص مولفه های مغزی از غیر مغزی

ICA حذف نویز از سیگنال های مغزی با کمک 
eeglab کار با 

eeglab وارد کردن داده ها به 
event و channel location تعریف 

 بررسی شکل زمانی و فرکانسی داده ها
 تمیز کردن چشمی داده ها

 بکار گیری ICA در تمیز کردن سیگنال
EEG ها از سیگنال پیوسته ERP استخراج 

 بررسی انواع نمایش ERP روی کانال ها و در زمان
 نمایش همزمان ERP ها با زمان واکنش و کاربردهای آن

 کار با پالگین های اتوماتیک تمیز کردن سیگنال EEG و حذف مؤلفه های غیر 
ICA مغزی

ASR, ADJUST, ICLABEL 

 Time-frequency توضیح تحلیل زمان- فرکانس برای سیگنال های غیر ایستا 
representation

STFT تبدیل فوریه زمان کوتاه 
Wavelet تبدیل ویولت 

 مفاهیم رزولوشن زمان و فرکانس، ارتباط آنها
 مروری بر مفاهیم مکان یابی منابع source localization و روش های آن

eeglab توضیح روش مکان یابی منابع در 
eeglab بیان مشکالت و محدودیت ها مکان یابی در حالت کلی و رفع آنها در 

 مقدمه ای بر ارتباطات مغزی: ساختاری، عملکردی و موثر
Brain connectivity: structural, functional and effective 

 بیان مفاهیم نحوه چرخش اطالعات و ارتباط بین نواحی مغز
AR بر پایه مدل Granger causality تعریف ارتباطات موثر با روش گرنجر 

 تعریف مدل ar و mvar و فرمول بندی آن
 بیان تعاریف خانواده PDC و DTF و ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم بین 

سری های زمانی سیگنال مغزی
 بیان نکات محاسباتی در بکارگیری روابط ارتباطات مغزی

 کار با eeglab و پیاده سازی مفاهیم روز چهارم
 eeglab نمایش زمان- فرکانس در 

dipfit با پالگین eeglab بکارگیری و نمایش مکانیابی منابع در 
 بکارگیری پالگین SIFT برای محاسبات ارتباطات مغزی و انواع نمایش آن ها

 تعریف و طراحی study و کارهای آماری ساده
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دورهجامعارزیابیشناختی

مدرسین:
دکترپیمانحسنیابهریان

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
حسنوخشور

پژوهشگر دکتری روان شناسی شناختی
دکترآسیهرضایی

دکتری روانشناسی شناختی
دکترماهگلتوکلی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتروجیههآقامالیی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقهنصیرپور

دانشجوی دکتری روانشناسی و  پژوهشگر حافظه کاری
زمانبرگزاری:

دیوبهمن1400
سرفصلمطالب:

 تاریخچه نوروسایکولوژی/ مقدمه ای بر مفاهیم اولیه ی ارزیابی های عصب روان شناختی
 آشنایی با شبکه های مغزی مرتبط با هوش و توجه و عملکرد آنها / آشنایی با شبکه های

    مغزی مرتبط با حافظه و کارکردهای اجرایی و عملکرد آنها
CHC تاریخچه هوش و نظریات مرتبط/ مبانی نظری مدل 

 آشنایی با آزمون هوش وکسلر 5
 تحلیل و تفسیر آزمون وکسلر 5

 تعریف توجه و معرفی انواع توجه/ مبانی نظری و مدل های مرتبط با انواع توجه
IVA ارزیابی انواع توجه )معرفی آزمونهای معتبر و مبانی نظری آنها و تحلیل تفسیر آنها( آزمون 

 آشنایی با سیستم حافظه و  فرایندهای آن/ انواع حافظه
 اصول انتخاب و معرفی انواع آزمون های حافظه

 اختالالت مرتبط با حافظه و آشنایی با اصول اولیه تفسیر آزمون های مرتبط با حافظه کاری 
 تعریف کارکردهای اجرایی و انواع مدل های کارکردهای اجرایی

 ارزیابی کارکردهای اجرایی )آشنایی با آزمون ویسکانسین و برج لندن(
 کارکردهای اجرایی و اختالالت روانشناختی

 تکالیف شناختی و انواع آن
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پزشکیخوابباتاکیدبرآزمونهایتشخیصی

مدرسین:
دکترمهنازامینی

دانشیار طب خواب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترهادیاسدپور

فلوشیپ طب خواب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترلحیاافشاریصالح

استادیار طب کار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترفریبرزرضائیطلب

دانشیار بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترمحمدنامی

استادیار علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي شیراز
دکترسیدکاوهحجت

دانشیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال
دکترحسنعباسیان

پژوهشگر علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمانبرگزاری:
9و10دیماه1400

سرفصلمطالب:
 لی سومنوگرافی و پلی گرافی

 تشخیص ارتیفکت در تست خواب
 اکتی گرافی و الگ خواب

 آزمون های عینی خواب آلودگی 
 ساختار کلی و ریز ساختارهای خواب در خواب سالم و طیف اختالالت خواب: 

رویکرد نقشه برداری مغز در خواب
 پرسشنامه های پرکاربرد در حیطه خواب

 اختالالت خواب در سالمندی و سیستم کانابینوئیدها
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دورهجامعنوروآناتومی،نوروفیزیولوژیوتشریحکاربردیمغزانسان

مدرسین:
دکترحیدریمقدم

دکترای تخصصی آناتومی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
دکترثریامحرابی

دکتري تخصصي علوم اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترمریمکچویی

فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
دکترمصطفیالماسی

متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترحامدامیریفرد

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ طب خواب
دکتروجیههآقامالیی

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمحمدقدیری

روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 زمانبرگزاری:
8بهمن1400

سرفصلمطالب:
 کلیات آناتومی سیستم عصبی و تقسیم بندی های آن

 سیستم عصبی مرکزی یعنی طناب نخاعی
 موقعیت، اندازه و ویژگی های ظاهری نخاع

 الیه های مننژ نخاع
 ماده سفید نخاع

 ماده خاکستری نخاع
 المیناهای نخاع )کلیات(
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دورهجامعنوروآناتومی،نوروفیزیولوژیوتشریحکاربردیمغزانسان

سرفصلمطالب:
 مروری بر بطن های مغزی و جریان CSF در نخاع )کلیات(

 خونرسانی نخاع
 مقدمات ساقه مغز

 مشخصات ظاهری بصل النخاع
 مشخصات ظاهری پل مغزی
 مشخصات ظاهری مغز میانی

 هسته های ساقه مغزی )کلیات(
 اعصاب کرانیال )کلیات(

 موقعیت بطن چهارم
 کف و سقف و جداره های بطن چهارم

 کلیات مخچه
 سطوح و لوب های مخچه

 هسته ها مخچه
 راه های ورودی به مخچه )کلیات(

 مخچه جدید، قدیمی و باستانی
 خونرسانی مخچه

 نیمکره های مخ
 لوب های مخ

 شیارها و ژایروس های سطح خارجی مخ
 شیارها و ژایروس های سطح داخلی مخ
 شیارها و ژایروس های سطح تحتانی مخ

 قشر مخ
 ماده سفید مغز

 تاالموس )کلیات(
 هسته های تاالموس )کلیات(

 هیپوتاالموس )کلیات(

 هسته های هیپوتاالموس )کلیات(
 ساب تاالموس )کلیات(

 بطن سوم
 بطن های جانبی

 شریان ها و ورید های مغزی )کلیات(
 جمع بندی راه ها )کلیات(

 نورون ها
 سیناپس

 انتقال دهنده های عصبی
 سیستم حسی و حرکتی سیستم عصبی

 اختالل طیف اتیسم
ADHD 

 بیماری های نورومتابولیک
 بیماری آلزایمر

 انواع دمانس
 بیماری هانتیگتون
 بیماری پارکینسون

 سمیولوژی تشنج و ارتباط آناتومیک و بالینی تشنج
 آناتومی عروقی مغز و سندرم های بالینی ناشی از درگیری عروق مغزی

 ترومای مغزی و آسیب های مسیرهای عصبی
 پاتوفیزیولوژی و سیر بالینی بیماری پارکینسون

 پاتوفیزیولوژی و معیارهای تشخیصی انواع سندرم های بالینی ام اس
 نگاهی بر سیر عصب شناختی اعتیاد در گذر زمان

 ازمان اختالالت خلقی و شکل پذیری عصبی
 نقص های عصب شناختی در اسکیزوفرنیا و نقش بازتوانی شناختی

 تشریح عملی مغز
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سمینارها
دیریت

م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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  سرفصلها:
 اصول الکتروانسفالوگرافی استاندارد

 الکتروانسفالوگرافی در اتیسم
 الکتروانسفالوگرافی وصرع

)QEEG( الکتروانسفالوگرافی کمی 

)LTM( الکتروانسفالوگرافی طوالنی 
 الکتروانسفالوگرافی کودکان و نوزادان

 الکتروانسفالوگرافی در تشنج ناشی از تب
 الکتروانسفالوگرافی در مرگ مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ها ر ینا
سم

سمینارمبانیالکتروانسفالوگرافیبالینی
)ویژهنورولوژیستهاوروانپزشکان(

 زمانبرگزاری:4تیرماه1400

مدرسین:
 دکترمحمودمحمدی

و  بالینی  نوروفیزیولوژی  کودکان،  اعصاب  و  مغز  بیماری های  استاد 
صرع اطفال، بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی اطفال کشور، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتررضاشروینبدو

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. دانشیار گروه بیماری های کودکان، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتربهرامیارعلی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، استادیاردانشگاه علوم پزشکی تهران، 

بیمارستان مرکزطبی کودکان
 دکتر محسن جوادزاده

دانشگاه  پزشکی،  دانشکده  کودکان،  اعصاب  و  مغز  بیماری های  گروه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکترمحمدبرزگر
استاد نورولوژی و نورو فیزیولوژی بالینی کودکان، بیمارستان کودکان 

تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتررضاعزیزی

متخصص کودکان و نوزادان، فوق تخصص اعصاب کودکان، فلوشیپ صرع 
و نوروفیزیولوژي بالیني، استادیار دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

 دکترصفوراکوکبی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب، فلوشیپ صرع و نوروفیزیولوژی بالینی 

اطفال، مرکز تحقیقات نورولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ها ر ینا
سم

اولینسمینارملینورومارکتینگایران

 زمانبرگزاری:14مرداد1400

مدرسین:
 پروفسورعلیصنایعی)دبیرعلمی(

 استاد تمام دانشگاه اصفهان
 دکترآناهیتاخرمی

موسسه آموزش عالی علوم شناختی و کلینیک مغز و شناخت
 دکترسمیهصالحی

عضو گروه پژوهشی ITM دانشگاه اصفهان
 دکترعلیبنیادینائینی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 پروفسورمحمدعلینظری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکترمسعودکیماسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 دکترمیثمشیرخدایی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 دکترمحمدصالحترکستانی

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

  سرفصلها:
 خوب، بد، زشت پژوهش های نورومارکت: نقدی بر مطالعات جهان و ایران

 التقاط بازاریابی عصبی و بازاریابی 5 )بازاریابی انسان به انسان(
 نورومارکتینگ در طراحی بسته بندی: از جذابیت تا کاربردپذیری

 جایگاه نوروساینس در اثربخشی برندها
 کاربرد نورومارکتینگ در بانکداری: مروری بر چند پژوهش کاربردی

 کاربرد بازاریابی عصبی در بازاریابی هنر: بررسی اثر رنگ بر امواج مغزی در ناحیه 
فرونتال  )مورد مطالعه: بشقاب های میناکاری شده(

 تجربه زیسته تحقیقات نورومارکتینگ در دانشگاه عالمه طباطبائی
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ها ر ینا
سم

سمیناربینالمللینقشتحریکمستقیمفراجمجمهای
دربهبودعالئمدمانسنوعآلزایمر

 زمانبرگزاری:1مهر1400

مدرسین:
 دکترمحمدنامی

عضو هیات علمي گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي شیراز و استاد مدعو انجمن 
جهانی نقشه برداری مغز، SBMT، لس آنجلس، کالیفرنیا

 دکترکلیفوردساندرس
مدیر و پژوهشگر مرکز کاربردی نوروساینس، تورنتو، کانادا 

 مهندسمجتبیبرزگر
پژوهشگر گروه علوم اعصاب، آزمایشگاه مغز شناخت رفتار، دانشگاه علوم پزشکي شیراز، 

SBMT ،سرپرست شاخه دانشجویی انجمن جهانی نقشه برداری مغز
 مهندسمحمدابوالسود

نوروتکنولوژیست و مبتکر ماژول هاي تحریک مغزي، موسس شرکت U: ذهن و شناخت، 
اوهایو، آمریکا
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ها ر ینا
سم

سمیناربینالمللینورومارکتینگونورواکونومی

 زمانبرگزاری:13آذر1400

مدرسین:
 دکترآناهیتاخرمی

پزشک و دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، کلینیک مغز و شناخت
 پروفسورجماکالورت

گروه بازاریابی، دانشکده بیزینس نانیانگ، سنگاپور
 پروفسورنورهبارت

دانشکده مدیریت فرایبورگ، دانشگاه علوم کاربردی غرب سوئیس
 پروفسورتادِهیر

مرکز نورواکونومی زوریخ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه زوریخ، سوئیس
 پروفسورعلیبنیادینائینی

آزمایشگاه کسب و کار عصبی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 پروفسورکایمارکوسمولر

متخصص علوم اعصاب و استاد رفتار مصرف کننده بیزینس اسکول HFU، آلمان 
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ها ر ینا
سم

سمیناربینالمللینقشتحریکمستقیمفراجمجمهای
دربهبودعالئمدمانسنوعآلزایمر

 زمانبرگزاری:30دیماهو1بهمنماه1400

مدرسین:
 دکترگلنازبغدادی

دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر حوزه علوم اعصاب شناختی محاسباتی
 دکترمازیارامامیخواه

نورولوژیست ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکترمحمدروحانی

نورولوژیست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 فریدهسلیمانی

روانشناس بالینی،عضو انجمن روانشناسی آمریکا )APA(، عضو انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران
 علیرضانوری

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مشاور امور دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
 اماالوتون

More Human بیمار مبتال به پارکینسون، نویسنده و بالگر، هم بنیان گذار استارتاپ

 سرفصلمطالب:
 تغییرات نوسانات فعالیت های الکتریکی مغز در افراد مبتال به بیماری پارکینسون

 تغییرات ویژگی های سیگنال EEG در بیماری پارکینسون
 روند تشخیصی پارکینسون

 روند درمانی پارکینسون
 عمقی مغز در بیماران پارکینسون

 ارتباط مراقب و پزشک با بیمار مبتال به پارکینسون
 پارکینسون چه به من آموخت

 ابعاد سلولی مولکولی پارکینسون
 اختالالت شناختی و خواب در پارکینسون
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ل ها
پن

عصب-روانشناسیزبان

سخنرانان:
 دکترمحمدمؤمنیان

عضو هیئت علمی دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
 دکترمهدیپورمحمد

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
 دکترشیمانبیفر

دکترای زبان شناسی همگانی از دانشگاه عالمه طباطبایی/ مدرس دانشگاه الزهرا
 دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 دکتررامینگلشایی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
 دکترمولودیصفوی

 ANT Neuro مدیر مؤسسه دانش زبان و مغز / مدیر دپارتمان آموزش کمپانی نوروتکنولوژی

 تاریخبرگزاری:پنجشنبهوجمعه،9و10اردیبهشت1400

پنلبرگزارشدهدربهار1400
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ل ها
پن

کاربردQEEGدرتشخیصاختالالتروانپزشکی

سخنرانان:
 دکترمحمداربابی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکترمحمدعلینظری

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکترلیداشفقی
پژوهشگر علوم اعصاب

 تاریخبرگزاری:پنجشنبه30اردیبهشت1400

 سرفصلمطالب
)QEEG( اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی کمی 

 نشانگرهای الکتروانسفالوگرافی کمی )QEEG( در اختالالت روانپزشکی
 کاربردهای الکتروانسفالوگرافی کمی )QEEG( در اختالالت روانپزشکی

پنلبرگزارشدهدربهار1400
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ل ها
پن

پنلبایومارکرهایمبتنیبرعلوماعصاب:گذشته،حالوروندهایآتی

سخنرانان:
 دکترمحمدنامی

دکترای تخصصی مغز و علوم شناختی، پژوهشگر مدعو، انجمن جهانی و بنیاد نقشه برداری مغز، لس آنجلس، کالیفرنیا
 دکترمیرشهرامصفری

استادیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکترمسعودنصرتآبادی

مدیر پژوهش مرکز پارند
 دکترآناهیتاخرمی

سوپروایزر توانبخشی شناختی، کلینیک مغز و شناخت
 دکتررضاخسروآبادی

استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
 دکترمنصورفاتحی

متخصص رادیولوژی، بورد انفورماتیک تصویربرداری، مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
 دکترعلیخالقی

پژوهشگر ارشد دانشگاه علم و صنعت نروژ، تروندهایم، نروژ
بیمارستان دانشگاه اسلو، اسلو، نروژ

 دکترفاطمهعبداله
مدیر عامل زارال

 تاریخبرگزاری:پنجشنبه21مردادماه1400
 سرفصلمطالب:

 بایومارکرها به عنوان ابزاری ارزشمند در فارماکو-ای ای جی
 کاربرد بایومارکرها در تشخیص زودهنگام بیماری ها )آلزایمر، پارکینسون و اتیسم(

 بایومارکرهای مبتنی بر علوم اعصاب در روانپزشکی و روانشناسی
 قش بیومارکرها در خوانش مغز مصرف کننده از منظر مطالعات بازار مغز بنیان

 بیومارکرهای سالمت عملکردی مغز و پتانسیل بکارگیری آنها در واسط های مغز رایانه
 پاالیش داده برای پژوهش های هوش مصنوعی: کاربردهای تصویربرداری دستگاه عصبی

 فناوری   های نو ظهور برای ارتباط میان علوم اعصاب، ماشین و رایانش ابری
 کاربرد تکنولوژی بالکچین در نوروساینس: یک مطالعه موردی

پنلبرگزارشدهدرتابستان1400
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ل ها
پن

پنلآنالیناختالالتزبانیوتکنیکهاینقشهبرداریمغز

پنلبرگزارشدهدرپاییز1400

سخنرانان:
 دکترزهراساداتقریشی

استادیار گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران
 دکترمهدیهکرمی

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ علوم شناختی
 مهالآرینپور

پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه
 دکترندافردوسی
مدرس دانشگاه اصفهان

 تاریخبرگزاری:جمعه12آذرماه1400

 سرفصلمطالب:
 ارتباط اجتماعی در کودکان با اختالالت زبان

 نقشه برداری مغز و پژوهش های عصب-زبان شناختی
 اختالالت پیرازبانی در مبتالیان به سکته مغزی با تاکید بر نوای گفتار

 تاثیر موسیقی بر اختالالت زبان. درمان با گفتار آهنگین در اتیسم و زبان پریشی
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ل ها
پن

بررسیکاربردنقشهمغزیونوروفیدبکدرتشخیصودرماناختالالت
روانپزشکیونورولوژی

پنلبرگزارشدهدرزمستان1400

سخنرانان:
 دکتررضارستمي

روانپزشک، استاد دانشگاه تهران
 دکترعباستفاخری

نورولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکترمحمدعلینظری

متخصص علوم اعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سرفصلمطالب:
 بررسی کاربرد QEEG در ارزیابی و تشخیص اختالالت روانپزشکی

 بررسی کاربرد QEEG در ارزیابی و تشخیص اختالالت نورولوژی
 نوروفیدبک: کاربردها، چالش ها و محدودیت ها
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
مدرس

مدرسهتابستانهمجازینقشهبرداریمغز
تاریخبرگزاری:16الی20مرداد1400

مدرسین:
 دکترمهدیهکرمی

 دکترعباسعلیآقایی

 دکترمیرشهرامصفری

 دکترپیمانحسنیابهریان

 دکترمحمدرضاابوالقاسمی

 دکترصادقدهقانی

 دکتروحیدملکیان

 دکترحمیدرضاسلیقهراد

 دکترسمیرارامینفرد

 دکترالههیارقلی

 دکترعلیمهدوی

 دکترغالمعلیحسینزاده

 مهندسبهارهسیاهلو

 مهندسفتانهپورکپور

 دکترمحمدرضاناظمزاده

 دکترمحمدنامی

 دکترمحمودامیری

 سروشلهراسبی

 دکترآناهیتاخرمی

 دکترمجیدصابری

سرفصل مطالب:
 پژوهش در علوم اعصاب شناختی و نقشه برداری مغز

 آناتومی و فیزیولوژی کاربردی مغز
 مبانی نقشه برداری مغز و شبکه های عصبی 

 حافظه و یادگیری 
 آشنایی با علوم اعصاب سیستمی 

 MRI فیزیک و تکنیک های جنرال 
 fMRI مبانی تکنیک 
 MRS مبانی تکنیک 
 DTI مبانی تکنیک 

 مبانی پردازش تصاویر مغزی 
   نقش تصویربرداری پیشرفته عصبی در تشخیص و درمان بیماری های مغزی 

Multi Modal Brain Mapping 
 چگونه از داده های موجود در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران برای 

انجام پژوهش خود استفاده کنیم؟ 
  اصول و مبانی Cognitive Imaging و کاربرد در مطالعات نقشه برداری مغز

 اصول VR و کاربردهای آن در نقشه برداری مغز 
 پروتزهای مغزی

 مرور اجمالی انواع آزمون های ارزیابی شناختی 
 آنالیز ساختار تکالیف شناختی در مطالعات نقشه برداری مغز 

 اصول ردیاب چشمی و کاربردهای آن در نقشه برداری مغز 
  چگونه از سرور محاسباتی برای تحقیقات نقشه برداری مغز استفاده کنیم؟ 

نفرساعت:5260
ساعات:20

تعدادشرکتکنندگان:263
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
مدرس

مدرسهپاییزهمجازینقشهبرداریمغز
تاریخبرگزاری:16الیآبان1400

مدرسین:
 دکترامیرحسینبتولی

 دکترآیدینتقیلو

 دکترمیرشهرامصفری

 دکترعلیمطیعنصرآبادی

 دکترعلیمطیعنصرآبادی

 دکترسیدکمالالدینستارهدان

 دکتررضابوستانی

 مهندسمجتبیحاجیان

 دکترعلیعامری

 دکتررضارستمی

 دکترمحمدعلینظری

 دکترمحمودامیری

 دکترقاسمصادقیبجستانی

 دکترآناهیتاخرمی

 دکترمسعودنصرتآبادی

 دکترزهراقریشی

 دکترعلیکربالئی

 دکترغالمعلیحسینزاده

 دکترمنصورفاتحی

 دکتررضاخسروآبادی

سرفصلمطالب:
 پژوهش در علوم اعصاب شناختی و نقشه برداری مغز

 آناتومی و فیزیولوژی کاربردی مغز
 مبانی نقشه برداری مغز و شبکه های عصبی

EEG/ERP مقدمه ای بر ثبت سیگنال 
EEG/ERP مقدمه ای بر پردازش سیگنال 

FNIRS مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال 
)EMG(مقدمه ای بر ثبت و پردازش الکترومیوگرافی سطحی 

 کاربردهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در پردازش سیگنال های مغزی
EMG رابط انسان ماشین بر اساس سیگنال 

 آشنایی با QEEG و کاربردهای بالینی
 آشنایی با نوروفیدبک و کاربردهای بالینی آن

 کاربرد شبکه های عصبی اسپایکی در پردازش سیگنال
 آشنایی با تئوری آشوب در تحلیل سیگنال های مغزی

 تازه های تحریک الکتریکی مغز
 کاربردهای نقشه مغزی در تحریک الکتریکی مغز

 مبانی نقشه  برداری مغز با استفاده از روش های تحریک مغزی
  بایدها و نبایدها در تحریک فراجمجمه ای مغز

Multi Modal Brain Mapping 
 چالش های بایگانی و بازیابی داده های سیگنالی مغز:

   تجربه بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
 رابط های مغز-رایانه مبتنی بر سیگنال های مغزی

نفرساعت:295
ساعات:30

تعدادشرکتکنندگان:8850
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
مدرس

مدرسهزمستانهمجازینقشهبرداریمغز
تاریخبرگزاری:9بهمنالی2اسفند1400

مدرسین:

 دکترعباسحقپرست

 دکترامیرحسین

 دکترعلیبنیادی

 دکترآناهیتاخرمی

 دکترعلیرضاطاهری

 دکترمحمدنامی

 دکترزهراعینالو

 دکترحسینابراهیم

 دکترسیدمهدیخلیقرضوی

 دکترحمیدسلطانیانزاده

 دکترعلیمطیعنصرآبادی

 دکترسپیدهحاجی

 دکتررامینناطقی

 دکترمنصورفاتحی

 دکترمجیدصابری

سرفصلمطالب:
 پژوهش در علوم اعصاب با استفاده از هوش مصنوعی، ردیاب چشمی 

و واقعیت مجازی
 اصول و مبانی تکنولوژی ردیاب چشمی

 کاربرد ردیاب چشمی در پژوهش های نقشه برداری مغز
 اصول و مبانی تکنولوژی واقعیت مجازی

 کاربرد  واقعیت مجازی در پژوهش های نقشه برداری مغز
 کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش های نقشه برداری مغز

 روش های نوین هوش مصنوعی در پردازش تصاویر پزشکی
 کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص بیماری آلزایمر

 کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص تومور های مغزی
 کاربرد هوش مصنوعی در پردازش سیگنال های مغزی

 طبقه بندی سیگنال های الکتروانسفالوگرام با استفاده از ویژگی های گرافی
 مقدماتی بر یادگیری عمیق با کتابخانه - keras کاربرد در نقشه برداری مغز 

)بخش1(
 چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پاالیش اطالعات نیاز دارد؟

 نقش سرور محاسبات سریع در پژوهش های کاربرد هوش مصنوعی 
در نقشه برداری مغز

 مقدماتی بر یادگیری عمیق با کتابخانه - keras کاربرد در نقشه برداری مغز 
)بخش2(

نفرساعت:197
ساعات:32

تعدادشرکتکنندگان:6078
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جلساتمشاورهی
برگزارشدهتوسط

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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اینجلساتتوسطواحدآموزشوترویجبهصورتیکاستادمشاورازدانشگاههایبرترکشوروحضوریککارشناس

ارتباطبامشتریبهصورتآنالینبرگزارمیشد.

هدف:
 پاسخبهسؤاالتپژوهشگرانومشتریانآزمایشگاهبارشتههایتحصیلیمرتبط

 راهنماییپژوهشگرانبارشتههایتحصیلیغیرمرتبطکهنیازمنداخذخدماتازآزمایشگاههستند

 پاسخبهسؤاالتدانشجویانیکهدرمرحلهتعریفپروپوزالوتعریفپروژههستندونیازمندمشخصشدنجزئیات

طرحخودمیباشند.

 راهنماییدرخصوصنحوهپذیرشپروژهواستفادهازخدماتآزمایشگاه)توسطکارشناسارتباطبامشتری(

روندجلسات:
جلساتمشاورهپژوهشیبهصورتماهانهبرگزارمیشودکههرجلسهبهیکیازبخشهایفعالآزمایشگاهمیپردازد.

پسازهماهنگیبایکیازاساتیدبهنامآنحوزه،فراخوانثبتناممشاورهرویسایتآزمایشگاهقرارمیگیرد.

درابتدایجلسه،استادمشاوریکتوضیحاتکلیدرخصوصموضوعموردبحثارائهدادهوسپسجلسهپرسشو

پاسخباشرکتکنندگانشروعمیشودتادرطولجلسهبتوانبیشترینسؤالودغدغههایپژوهشگرانراپوششداد.
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موضوع:دادهکاویوبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

تاریخبرگزاری:20اردیبهشت1400

محورها:
خدماتواحدبیوبانک

نحوهتشکیلپروفایلکاربریدروبسایتبیوبانک
نحوهتعریفپروژهوانواعپژوهشهایقابلانجام
جستجویدادههایموردنظردرسامانهبیوبانک

نحوهسفارشدادهوفرایندارائهخدماتبهپژوهشگران

مشاورین:
دکترمنصورفاتحی

رادیولوژیست - مدیر بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
مهندسبهارهسیاهلو

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
مهندسفتانهپورکپور

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
مهندسزینبخداکرمی

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
اولینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)1st ORCP(
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)EEG(موضوع:اخذسیگنالالکتروانسفالوگرافی

تاریخبرگزاری:17خرداد1400

محورها:
کاربرددرمطالعاتنقشهبرداریمغز

انواعپژوهشهایقابلانجام
کاربرددرمطالعاتخواب

کاربرددرمطالعاتنوروفیدبک
BCIکاربرددرمطالعات

ترکیبباسایرمدالیتهها

مشاورین:
دکترفریبابهرامی

استاد دانشگاه تهران
دکتربهادرمکیآبادی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترعلیمطیعنصرآبادی

استاد دانشگاه شاهد
دکترامیرهمایونجعفری

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
دومینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)2th ORCP(
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)HPC(موضوع:سرورمحاسباتسریع

تاریخبرگزاری:14تیر1400

محورها:
نحوهاستفادهازسرورمحاسباتیآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

لینوکس
کاربردHPCدرمطالعاتنقشهبرداریمغز

نحوهپیشپردازشوآنالیزدادهبررویسرورمحاسباتی

مشاورین:
دکتررضاخسروآبادی

استاد دانشگاه شهید بهشتی
مهندسمجیدصابری

کارشناس سرور محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
سومینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)3rd ORCP(
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موضوع:ارزیابیشناختی

تاریخبرگزاری:11مرداد1400

محورها:
نحوهتعریفپروژهوانواعپژوهشهایقابلانجام

کاربردارزیابیشناختیدرمطالعاتنقشهبرداریمغز
انواعآزمونها

طراحیتکالیفشناختی

مشاورین:
دکترعلیرضامرادی

استاد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، رئیس موسسه آموزش عالی علوم شناختی
دکترپیمانحسنیابهریان

استاد و مدیر گروه توانبخشی پژوهشکده علوم شناختی
سروشلهراسبی

کارشناس ارزیابی و توانبخشی شناختی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
چهارمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)4th ORCP(
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)fNIRS(موضوع:طیفنگاریکارکردیمادونقرمزنزدیک

تاریخبرگزاری:15شهریور1400

محورها:
انواعپژوهشهایقابلانجام

کاربردfNIRSدرمطالعاتنقشهبرداریمغز
طراحیتسک

مشاورین:
دکترزهراعینالو

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال
دکترمهرداددادگستر

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز
مهندسسوسنکهزاد

مسئول آزمایشگاه های ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
پنجمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)5th ORCP(
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موضوع:تحریکالکتریکیومغناطیسیمغز

تاریخبرگزاری:19مهرماه1400

محورها:
نحوهتعریفپروژهوانواعپژوهشهایقابلانجام

کاربرددرمطالعاتنقشهبرداریمغز
بایدونبایدهایاخالقی

مشاورین:
دکتررضارستمی

روانپزشک؛ استادگروه روانشناسی دانشگاه تهران
دکتررضاکاظمی

روانپزشک، گروه آتیه درخشان ذهن
دکترسیدمهدیمیرباقری

عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و نورس وسترن آمریکا
مهندسنرگسصادقبیگی

کارشناس تحریک الکتریکی و مغناطیسی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
ششمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)6th ORCP(
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)MRI(موضوع:تصویربرداریتشدیدمغناطیسی

تاریخبرگزاری:17آبان1400

محورها:
کاربرددرمطالعاتنقشهبرداریمغز

تصویربرداریآناتومیکیمغز
تصویربرداریپرفیوژن/انتشاری
طیفنگاریتشدیدمغناطیسی

تصویربرداریعملکردیمغز

مشاورین:
دکترغالمعلیحسینزاده

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز

دکترحمیدرضاسلیقهراد
استادیار مهندسی پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترمحمدرضاناظمزاده
استادیار مهندسی پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
هفتمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)7st ORCP(
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MRIموضوع:پردازشتصاویر

تاریخبرگزاری:15آذر1400

محورها:
کاربرددرمطالعاتنقشهبرداریمغز

تصویربرداریآناتومیکیمغز
پردازشوآنالیزتصاویرپرفیوژن/انتشاری

پردازشوآنالیزتصاویرطیفنگاریتشدیدمغناطیسی
پردازشوآنالیزتصاویرتصویربرداریعملکردیمغز

fMRIطراحیتسک

مشاورین:
دکترکامرانکاظمی

دانشیار دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز
دکترسیدمهدیخلیقرضوی

محقق فوق دکترا دانشگاه ام-آی-تی امریکا
مهندسهنگامهمرزبانی

کارشناس پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
هشتمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)8th ORCP(
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موضوع:پردازشسیگنالهایمغزی

تاریخبرگزاری:13دی1400

محورها:
شناختوحذفنویز

استخراجERPها
پیشپردازش

پردازشگروهی
نرمافزارها

طراحیتسک

مشاورین:
دکتربهادرمکیآبادی

دانشیار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتررسولامیرفاتحی

دانشیار دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسفروغنجفی

کارشناس پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

وره 
شا

ت م
سا

جل
نهمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)9th ORCP(
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)VR(موضوع:واقعیتمجازی

تاریخبرگزاری:11بهمن1400

محورها:
نحوهتعریفپروژهوانواعپژوهشهایقابلانجام

VRنحوهطراحیتسک
کاربردVRدرمطالعاتنقشهبرداریمغز

)Hyper Scanning(آزمایشاتثبتدادههمزمان

مشاورین:
دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگر پسادکتری 
دانشکده پزشکی هاروارد، بوستون

مهندسندامحمدی
کارشناس واقعیت مجازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
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موز
آ
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ت م
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دهمینپنلمشاورهپژوهشیآنالین

)10th ORCP(
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 186



ویژهدانشآموزان13الی18سال

تاریخبرگزاریمرحلهاولآزمون)آنالین(:13اسفند1400

تاریخبرگزاری:مهلتثبتنامتا30بهمن1400

در کشوری مسابقات اول نفر و شد برگزار مرحله دو در آزمون این

مسابقاتجهانی2022فرانسهشرکتکردند.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
بق ا

مس

هشتمینمسابقهبینالمللیدانشآموزیدانشمغز2022
)Brain Bee(
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تعدادتیمهایشرکتکننده:82
تعدادتیمهاییکهبهمرحلهنیمهنهاییراهیافتند:6

عالقه مندان در گروه های 2 الی 5 نفره در این مسابقه ثبت نام و اعضای گروه خود را 
مشخص کردند. همچنین در مرحله غیرحضوری، چکیده  ایده های خود را تا 1۰ خرداد 
ارسال کردند. گروه های منتخب با عناوین »اچ پی سی«، »ایران پردازش«، »پردازش«، 
»ذهن زیبا«، »اصغر«، »سوپر اسپلر« به مرحله نهایی که در محل آزمایشگاه برگزار 
شد راه یافته و طرح خود را ارائه دادند. اعالم نتایج و جوایز این رویداد در پنجمین 

سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران در تاریخ 23 و 2۴ تیر ماه انجام شد.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
بق ا

مس
چهارمینمسابقهملیواسطمغزورایانه
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ه ها
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مس
چهارمینمسابقهملیواسطمغزورایانه

داوران
 دکتر کمال الدین ستاره دان

 دکتر محمدباقر شمس اللهی
 دکتر علی مطیع نصرآبادی 

 دکتر وحید شالچیان
 دکتر سپیده حاجی پو 
 دکتر بهادر مکی آبادی

مقاماول
 گروهسوپراسپلر
 سپیده کیالنی     

 نادیا عقیلی کردمحله
 صدف سازش

مقامدوم
گروهپردازش

 مرجان فاتحی جانانلو
 متین اصغرپور

مقامسوم
HPCگروه

 سروش اسماعیلیان
 سعید رحمانی
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تعدادتیمهایشرکتکننده:67
تعدادتیمهاییکهبهمرحلهنیمهنهاییراهیافتند:5

تحلیل داده های fNIRS با محوریت بررسی حافظه کاری، عنوان اولین مسابقه ای است 
که در زمینه تکنولوژی طیف نگاری مادون قرمز توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
مغز اجرا شد. عالقمندان  به صورت گروه های 1 الی 5 نفره در این مسابقه ثبت نام و 
اعضای گروه خود را مشخص کردند. رویداد در دو مرحله غیرحضوری و حضوری بود که 
در مرحله غیرحضوری شرکت کنندگان چکیده ی ایده های خود را تا 1۰ خرداد ارسال و 
توسط هیئت داورانی متشکل از اساتید دانشگاه های برتر سطح کشور مورد ارزیابی قرار 
گرفت. اعالم نتایج و جوایز این رویداد در پنجمین تازه های نقشه برداری مغز ایران 23 و 

2۴ تیرماه انجام گرفت.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
بق ا

مس

fNIRSاولینمسابقهملیتحلیلدادههای
بامحوریتبررسیحافظهکاری
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
بق ا

مس

fNIRSاولینمسابقهملیتحلیلدادههای
بامحوریتبررسیحافظهکاری

داوران
 دکتر زهرا عینالو 

 دکتر مهرداد دادگستر 
 دکتر کمال الدین ستاره دان
 دکتر علی مطیع نصرآبادی
 دکتر محمدباقر شمس الهی

 دکتر سعید رشیدی

مقاماول
HPCگروه 

 سروش اسماعیلیان
 سعید رحمانی

 امیرمحمد جلیلی

مقامدوم
AIMEDICگروه

 مهدی یوسف زاده
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تــفاهمنــامهها ط عمومی
رواب

سانه
و ر
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

تفاهمنامههایداخلی
پروژههای انجام در ومساعدت توسعههمکاری راستای در
همکاری، افزایش و مختلف مراکز از ارجاعشده تحقیقاتی
تفاهمنامههاییمیانآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزوسایر
گردیده منعقد کشور سراسر در تحقیقاتی پژوهشی مراکز
کهبهموجبآنهادانشجویانومحققینمیتوانندازامکانات
شرایط با خود تحقیقاتی پروژههای انجام در آزمایشگاه

مندرجدرتفاهمنامهاستفادهنمایند.

تفاهمنامههایخارجی
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزاولینآزمایشگاهچندمنظورهدرحوزهنقشهبرداریمغزدر
ایرانبهشمارمیرود.اینآزمایشگاهعالوهبرخدماتداخلیتالشداردخدماتبینالمللی
نیزارائهدهدوبادانشگاهها،مؤسساتتحقیقاتیومراکزعلمیوصنعتیدرسراسرجهان
همکارینماید.همکاریبامراکزبینالمللیثبتدادهوبهاشتراکگذاریتجربیاتشانمنجر
بهارائهیراهحلهایجامعدرحوزهیثبتدادههایمغزوتحریکمغزیمیشودوکیفیت

تحقیقاتپزشکیدرسراسرجهانرابهبودمیبخشد.
ازجملهتفاهمنامههایخارجیانجامشدهمیتوانبهتفاهمنامهیهمکاريعلميوفناوری
بینآزمایشگاهملينقشهبرداريمغزودپارتماننورولوژيدانشگاهعلومپزشکیوینوواحد
تحقیقاتگروهروانپزشکی،روانپزشکیمنطقهجنوبیدانشگاهادنسدانمارکاشارهنمود.
طبقاینتفاهمنامههاتسهیالتیبرایهمکاریهایعلمیوانجامپروژههایتحقیقاتیبرای
دانشجویانوپژوهشگرانهردوکشوربرایبهانجامرساندنمواردمذکورارائهمیشود.

براساساینتفاهمنامههاآموزشمحققیندرهردوکشورنیزامکانپذیراست.

تــفاهمنــامهها
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مرکزتامیندادههایآماری
روابطعمومی

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

ط عمومی
رواب

سانه
و ر
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مرکزتامیندادههایآماریروابطعمومیدرسال98شروعبهفعالیتکردودرسال99بهتدریجبا
جمعآوریدیتاهایآزمایشگاهها،ترویجوآموزشگسترشیافت.

اینمرکزباتوجهبهرسالتآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایارائهخدماتبهینهدرحوزه
علومشناختیبهویژهنقشهبرداریمغزبااهدافذیلراهاندازیشد:

 افزایشآگاهیپژوهشگرانومقاماتکشوریازمیزانفعالیتآزمایشگاه
 ایجادانگیزهبرایتوسعهوگسترشپژوهشدرحوزهنقشهبرداریمغز

 بررسیوشناساییکمبودموجودورفعآن
 دریافتوتحلیلنظرسنجیجهتبهینهسازیخدمات

 دریافتشکایاتویافتناقداماصالحی
 ارائهبهمدیرانداخلیومیانیآزمایشگاهجهتباالبردنعملکردواحدشان

 میزانپیشرفتدانشنقشهبرداریمغزدرکشور
 میزانارتباطتحقیقاتوراهیافتنبهمرحلهکلینیکدرکشور

گزارشهایارائهشده:

 ضریبپیشرفتفعالیتهایآزمایشگاههاوتحلیلآن
 میزانفعالیتهایآموزشیوترویجی

 میزانفعالیتهایمدیریتارتباطبامشتری
 ارائهکتابعملکردهرساله

 نظرسنجیوتحلیلآن

ط عمومی
رواب

سانه
و ر
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آزمایشگاه
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 0
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بهار تابستان پاییز زمستان

ضریباشغالآزمایشگاههایمختلف
چهارفصلسال1400

)%
ل)
شغا

با
ری
ض

آزمایشگاه
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تعدادپروژههایآزمایشگاهMRI براساسآزمودنی

موضوعشناختی
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تعدادپروژههایآزمایشگاهMRIبراساسآزمودنی
ژه
رو
دپ
دا
تع

موضوعشناختی

32,47%

23,38%

25,97%

18,18%

بیمار سالم فانتوم حیوان
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وزارت علوم

وزارت بهداشت

  151

  45

تعداد پروژه

تعدادپروژههایثبتشدهدرآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
براساسوزارت
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ضریباشغالآزمایشگاهMRI براساسمدالیته
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Multi Modal
19,48%

Single Modal
80,52%

Multi Modal Single Modal
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209کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

امین 
کز ت

مر

ه های
داد

ماری
آ
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موضوعشناختی

62,50%
37,50%

بیمار سالم

آزمودنیسالمآزمودنیبیمار
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Multi Modal
29,17%

Single Modal
70,83%

Multi Modal Single Modal

ضریباشغالبخش*2آزمایشگاههابراساسمدالیته

*آزمایشگاه2شاملآزمایشگاههایEEG،FNIRS،EMGوپردازشسیگنالمیباشد.
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*بخش3آزمایشگاهشاملآزمایشگاههایپردازشتصویر،تحریکمغزی،ارزیابیشناختی،سرورمحاسباتی،بیوبانکوواقعیتمجازی
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تعداد پروژه

بیمار سالم فانتوم حیوان

 25
 28

 19

 6

فراوانیپروژههایثبتشدهدربخش*3
آزمایشگاهبراساسآزمودنی

*بخش3آزمایشگاهشاملآزمایشگاههایپردازشتصویر،تحریکمغزی،ارزیابیشناختی،سرورمحاسباتی،بیوبانکوواقعیتمجازی
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Single Modal

74,36%

Multi Modal
25,64%

Single Modal Multi Modal 

ضریباشغالبخش*3آزمایشگاههابراساسمدالیته

*بخش3آزمایشگاهشاملآزمایشگاههایپردازشتصویر،تحریکمغزی،ارزیابیشناختی،سرورمحاسباتی،بیوبانکوواقعیتمجازی
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روندثبتبازخوردها
تماسبامشتریونظرسنجیبهصورتکاملازوی

ثبتنظراتضعیفبهعنوانشکایاتیادریافتموردخاصازواحدها

ریشهیابیشکایتوتعیینبخشموردشکایت

ثبتشکایاتبهصورتاداریوانتقالبهصورتکامالمحرمانهبهدفترریاست

رسیدگیبهشکایتوبرگزاریجلسهبابخشموردشکایت

آمادهسازیجوابیهازاقداماتصورتگرفتهوارسالبهمشتری

ط عمومی
رواب

سانه
و ر
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ط عمومی
رواب

سانه
و ر

آزمایشگاهملی
نقشهبرداریمغز

درشبکههایمجازی
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،فعالیتخوددرصفحهاینستاگرامراازسال1397آغازکرد.

درسال1400
8194

درسال1397
450

تعداددنبالکنندگان

صفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

217کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

محتوایمنتشرشدهدرصفحهاینستاگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
اخبارعلمی

معرفیخدماتآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
اطالعیهرویدادهایآموزشیبرگزارشدهتوسطآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

الیوبااساتیدبرجستهدرحیطهنقشهبرداریمغز
ویدیوهایمعرفیآزمایشگاه

رویدادهایمهمعلمی

صفحهاینستاگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

NBML - INSIGHT - ACTIVITY

صفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

صفحهاینستاگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

NBML - INSIGHT – ACTIVITY – ENGAGEMENT RATE

NBML - INSIGHT - AUDIENCE
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

صفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،فعالیتخوددرتلگرامراازسال1396شروعکرد.

درسال1400
7145

درسال1397
400

تعداددنبالکنندگان
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

صفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

محتوایمنتشرشدهدرصفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

معرفیخدماتآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
اطالعیهرویدادهایآموزشیبرگزارشدهتوسطآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

اطالعیهبرگزاریالیوبااساتیدبرجستهدرحیطهنقشهبرداریمغز
ویدیوهایمعرفیآزمایشگاه

رویدادهایمهمعلمی
رویدادهایمذهبی
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

صفحهتلگرامآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

صفحهلینکدینآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،فعالیتخوددرلینکدینراازسال1398آغازکرد.

درسال1400
9595

درسال1397
200

تعداددنبالکنندگان
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ه های
شبک

جازی 
م

صفحهلینکدینآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

محتوایمنتشرشدهدرصفحهلینکدینآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

اطالعیهرویدادهایآموزشیبرگزارشدهتوسطآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

رویدادهایمهمعلمی
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مصاحبه
ط عمومی

رواب

سانه
و ر
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ط عمومی
رواب

سانه
و ر

حبه
مصا

مصاحبهبادکترگیوشریفی

استادتمامدانشگاهشهیدبهشتی
متخصصدرجراحیآندوسکوپیقاعدهجمجمه،تومورهایدرونبطنیوهیپوفیز

مصاحبهویدیوییبادکترجاللجاللشکوهی

رادیولوژیست
رئیسسابقانجمنرادیولوژیایران

عضوهیئتعلمیبیمارستانشهیدچمران
دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیودانشگاهعلومپزشکیآزاداسالمی
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مصاحبهویدیوییبادکترکامبیزقائمیاسکوئی

دکتریمهندسیمکانیک
دانشکدهفنیدانشگاهتهران

مصاحبهویدیوییبادکترآرشزارعصادقی

استادیارپژوهشیمهندسیپزشکی
مرکزتحقیقاتریزفناوریدرپزشکی

دانشگاهعلومپزشکیایران

ط عمومی
رواب

سانه
و ر

حبه
مصا
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مصاحبهویدیوییبا
دکترپیمانحسنیابهریان

متخصصاعصابوروان
کلینیکفوقتخصصیمغزوشناخت

مصاحبهبادکترمهدیشهبازی

دانشیاردانشگاهتهران
گروهرفتارحرکتیوروانشناسیورزشی

مصاحبهویدیوییبادکترطهماسبی

دکتریرفتارحرکتی،دانشگاهتهران

ط عمومی
رواب

سانه
و ر

حبه
مصا
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کمپینهای
آزمایشگاه

ملینقشهبرداریمغز
درسال1400

ط عمومی
رواب

سانه
و ر
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

رویداد بزرگترین با همزمان اینستاگرامی کمپین
نقشهبرداریمغزایران

اینکمپیندرتاریخ20الی21تیرماه1400،درصفحهاینستاگرامآزمایشگاه

ملینقشهبرداریمغزباشرایطزیربرگزارشد.

افرادعالقهمندبهشرکتدرکمپینمیبایستعالقهمندانبهحوزهنقشهبرداری

مغزرادرآخرینپستصفحهاینستاگرامآزمایشگاهمنشنمیکردند.

افرادعالقهمندبهشرکتدرکمپینمیبایستصفحهاینستاگرامآزمایشگاهرا

دنبالمیکردند.

الزمبهذکراستقرعهکشیمیانمنشنکنندگانصورتگرفتوسهنفربه

قیدقرعهبهصورترایگاندرپنجمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغز

ایرانشرکتکردند.

کمپینهایآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
درسال1400
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

کمپینبهمناسبتپنجمینسالگردافتتاحآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

بهمناسبت11مرداد،پنجمینسالروزافتتاحآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،

شرایطویژهزیربرایهمراهانآزمایشگاهدرنظرگرفتهشد:

تاسقف10ساعتاستفادهرایگاندر:

MRIخدماتنیازمندتسکبویاییدرآزمایشگاه

خدماتواقعیتمجازی

شرایط:

انجامپذیرشپروژهاز11الی21مردادماه1400

انجامجلسهپایلوتتا31مردادماه1400

بهمناسبتآغازسالتحصیلیجدید

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزهمزمانباشروعسالتحصیلیجدید،امکاناتویژهایرابرایدانشجویانمقاطعتحصیالتتکمیلیرشتههای

مرتبطفراهمآورد.

اختصاص200امتیازباشگاهپژوهشگرانجهتتعریفپروژهدربخشبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

اختصاص150امتیازباشگاهپژوهشگرانجهتتعریفپروژهدربخشهایواقعیتمجازیوارزیابیشناختی

fNIRSاختصاص100امتیازباشگاهپژوهشگرانجهتتعریفپروژهدربخشهاینوروفیدبکو

کمپینهایآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
درسال1400
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مومی
ط ع

رواب

انه
و رس

ارزشآفرینیکلینیکیپژوهشها

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبهمناسبتروزدانشجووهفتهپژوهشاز

16لغایت25آذرماهبرایرونقپژوهشهایکلینیکی،تخفیفویژهایرادر

نظرگرفت.

تخفیفهایبسیارویژهآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزشاملآندستهاز

افرادیبودکهبااستفادهازخدمات،امکاناتوتجهیزاتپیشرفتهاینمرکز

درانجامپژوهشهایمرتبطبانقشهبرداریمغز،درپایهگذاریروشینوینیا

بهبودفرایندهایکلینیکینقشداشتند.ایندستهازپژوهشگرانمیتوانند

ازتخفیفهایویژهآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزمانندافزودن100امتیاز

فرآیندهای به منتج که آزمایشگاهی خدمات تخفیف پژوهشگران، باشگاه

کلینیکیشوند،بهرهمندشوند.

همچنینآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزپسازدریافتطرحهایکلینیکی

اینستاگرامیو ازطریقپستهای را برایآگاهیعمومپژوهشگران،آنها

انتشار و مکتوب، رسانههای با خبری مصاحبههای کلیپ، تهیه لینکدین،

ترویج و گذاشته اشتراک به آزمایشگاه عملکرد سال کتاب در گزارشها

میدهد.

کمپینهایآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
درسال1400
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درسال1400خبرنامه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
متفاوتترازگذشتهودرسهفرمت
آنالین،پیدیافوچاپیبهمخاطبین
وپژوهشگرانآزمایشگاهتقدیمشد.هرشمارهاز
خبرنامهبرموضوعیخاصدرحوزهنقشهبرداریمغزمتمرکز
بودهواخبارومطالبعلمی،پژوهشیروزجهانواطالعاتآماری
آزمایشگاهرادربرداشتکهبهصورتفصلیمنتشرشد.

خبرنامه
ط عمومی

رواب

سانه
و ر
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اخبارداخلی

آمادهکردنمتناخبارداخلی
ویرایشونگارشمتن

استخراججدیدتریناخبارداخلیعلمی
ویرایشونگارشمتن

اخبارداخلی

بخشهایمختلفخبرنامه
ط عمومی

رواب

سانه
و ر

امه
خبرن

اخبار

جستجوواستخراجپروژههایمرتبطباموضوعخبرنامه
ویرایشونگارشمتن

پروژه

علمی

جستجوواستخراجموضوع
مرتبطباموضوعخبرنامه

ترجمه،ویرایشونگارشمتن

جستجوواستخراجموضوعمرتبطبا
موضوعخبرنامه

ترجمه،ویرایشونگارشمتن

علموفناوری

مقاالت
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EEGآمادهکردنمتندرموردنحوهانجام
ویرایشونگارشمتن

بخشهایمختلفخبرنامه
ط عمومی

رواب

سانه
و ر

امه
خبرن

پرونده

آمادهکردنخالصهایازکتابمربوطه
ویرایشونگارشمتن

معرفیکتاب

استخراجرویدادهایپیشینوپیشروآزمایشگاهباجزئیات
استخراجرویدادهایشاخهدانشجوییباجزئیات

استخراجرویدادهایملیوبینالمللی
آمادهکردنمتنراجعبهکمپینهایبرگزارشده

ویرایشونگارشکلیآنها

عملکرد
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محاسبهوتحلیلعملکردآزمایشگاهدرهرفصل
رسمنمودارهایمربوطه

بخشهایمختلفخبرنامه
ط عمومی

رواب

سانه
و ر

امه
خبرن

آمار

مصاحبهبااساتیدبرجستهحوزهنقشهبرداریمغزدرتخصصهایمختلف
انتقالتجربیاتآنهابهمخاطب

مصاحبهبااساتیدسرشناسحوزهنقشهبرداریمغز

دراینقسمتچندینمقالهمرتبطبانقشهبرداریمغزخواندهشده
وباتلفیقآنهاچندینصفحهتولیدمحتوامیشود

مدرسهنوآوری
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جهتمشاهدهیفهرستکاملمقاالتمنتشرشدهازپژوهشهایآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،بهآدرسزیرمراجعهکنید:

http://nbml.ir/FA/pages/Publications

جهتمشاهدهتجربیاتپژوهشگرانازانجامپژوهشدرآزمایشگاهبهآدرسزیرمراجعهکنید:

http://nbml.ir/FA/successful-stories

جهتمشاهدهیتعرفهخدماتبهآدرسزیرمراجعهکنید:

http://nbml.ir/FA/pages/tariffs

نظراتوانتقاداتخودرادرزمینهیکیفیتخدماتازطریقلینکزیربامادرارتباطبگذارید:

http://nbml.ir/FA/reception-survey

جهتبحثوتبادلنظردرگروهمتخصصیننقشهبرداریمغزعضوشوید:

https://chat.whatsapp.com/Fdo0IVfgW58FLtEelm35Fj

راههایارتباطی:

تلفن:86093109-86093098-86093096)021(

       info@nbml.ir       -         CRM@nbml.ir ایمیل:

Project Reception: http://nbml.ir/FA/reception

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزباانتخابمدیریتارتباطبامشتریبهعنواناستراتژیکسب
وکار،بهدنبالوفادارسازیوافزایشرضایتمندیمخاطبینازطریقتعاملآگاهانهباآنهااست.
نتیجهجمعآوری باپژوهشگرانودر ارتباطدوجانبه برقراری با اینفرایندتالشمیشود در
دادههایمناسبوتحلیلدادهها،خواستههایپژوهشیآنهاراکشفومرتفعکردهودرنهایتبا

ایجادمزیترقابتیوخلقارزش،آنهارابهسازمانوفادارسازیم.

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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:CRMاستقرارسیستم

برگزاریجلساتمتعددباشرکتهاجهتانتخابکارآمدتریننرمافزار
انتخابنرمافزارایدهپردازطلوع

نصبنرمافزاررویسرورمجازیآزمایشگاه
برگزاریجلساتآموزشیکاربانرمافزار

انتقالتمامدیتابیسها)لیستاطالعاتاساتید،دانشجویانوپروژهها(ازفایلهایاکسلروینرمافزار
رتبهبندیتماممشتریان)اساتید(روینرمافزاردردستههایطالیی،نقرهایوبرنزی

فراهمشدنامکاناستخراجانواعگزارشازروینرمافزار

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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تنظیمدستورالعملاولویتبندیپروژههادروقتدهیدرزمانافزایشتقاضا:
اینروشتنظیمشدهاستتابااستفادهازآن،وقتدهیشود

تادرحدممکنازتشکیلصفجلوگیریشود.

تشکیلوعضوگیریگروهواتساپمتخصصیننقشهبرداریمغزدرخردادماه:

اعضایاینگروهاساتیدراهنمایپروژههاهستند

هدفازتشکیلاینگروهتبادلنظر،تعاملوشکلگیریگروههایهمکاریبینخوداساتیدبود

اینگروهباتوجهبهمحدودیتهایکروناوعدمامکانمالقاتهاونشستهایحضوریبااساتید،درکسب

نظراتوتعاملبااساتیدبسیارکمککنندهبود

مقاالتچاپشدهبااستفادهازتجهیزاتآزمایشگاهدراینگروهمعرفیشدند

تماماساتیدبااستفادهازپوستربهدیگراعضایگروهمعرفیشدند

بااساتیدمجریطرحهایپژوهشیدرآزمایشگاهمصاحبههایویدئوییانجامگرفتودرگروهمنتشرشد

دریافتمجموعًا48مقالهازپژوهشهایانجامشدهدرآزمایشگاهازبدوتأسیس

دریافتداستانهایموفقیتواخذتجربیاتپژوهشگرانوانتشاررویسایت

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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دیتابیسهمکارپژوهشی
درراستایتوسعهارائهخدماتغیرحضوریبهمحققینساکنشهرستانواساتیدفاقدنمایندهطرح،بسترثبتنامداوطلبین
تحتعنوانهمکارپژوهشیرویسایتآزمایشگاهفراهمشد.اکنوناساتیدومحققینیکهبهدلیلبعدمسافتوسایردالیل،
امکانمراجعهحضوریوانجامآزمایشهاراندارند،میتواننددرصورتنیاز،پسازاعالمدرخواستبهآزمایشگاه،ازبانک
اطالعاتیهمکارانپژوهشیاستفادهکردهوپژوهشگریراازاینلیستبهعنواننمایندهطرحخوددرراستایپیشبردپروژه

خودبرگزیدهوبهآزمایشگاهمعرفینمایند.

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م

حوزهها:
مهندسیپزشکی،مهندسیبرق،مهندسی
معماری،پزشکی،روانشناسی،روانپزشکی،

زبانشناسی،تربیتبدنی،ژنتیک،فیزیکپزشکی،
علومشناختی،مهندسیکامپیوتر،فیزیولوژی،
رادیولوژی،مخابرات،هوشمصنوعی،مهندسی

صنایع،فیزیک،پرستاری

مقاطعتحصیلی:
دانشآموز،دانشجویمقاطعکارشناسی،

کارشناسیارشدودکتری

بانکاطالعاتیهمکارانپژوهشی:
جذببیشاز125داوطلبهمکاریدرطرحهای
پژوهشیازرشتههاومقاطعمختلفدرسال1400

هـدف

افزایشگسترهجغرافیایی
ارائهخدمات

ترویجدانشنقشهبرداریمغز
درسطحملی
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نظرسنجیهای نتایج درج
انجامشدهازمحققینروی

سایتآزمایشگاه
دیریت

م

 با 
رتباط

ا

شتری
م

درراستایانعکاسبهترتجربیاتمحققانبهعمومو
ازآن بردن بهره استفادهمحققانجدیدالورودجهت
نتایجنظرسنجیهایانجامشدهازمحققانرویسایت

آزمایشگاهدرجشد.

اینفرآیندباهدفشناساییوتالشدرراستای
ارتقاینقاطضعفآزمایشگاهچهدرمواردفنی
وتخصصیوچهدرمواردارتباطاتبامشتریو

تسویهحساب،انجامشدهاست.
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آذربایجان
اصفهان

البرز
اهواز
ایالم

خراسانرضوی
خراسانجنوبی
خراسانشمالی

خرمآباد
سمنان

سیستانبلوچستان
فارس
قزوین

کردستان
کرمان

کرمانشاه
گیالن

لرستان
مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م

پراکندگیجغرافیایی
و

ارائهخدماتبهسراسرکشور
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مقاالتبرترمنتشرشده
ازپروژههایانجامیافتهدر

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

دیریت
م

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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سطح در ایران موقعیت ارتقای کالن هدف با مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
منطقهای،ملیوبینالمللیوتقویتتوانرقابتیپژوهشگرانوفناوراندرحوزهعلومو
فناوریهایشناختیازطریقفراهمآوریزمینههایفعالیتدرزمینهتصویربرداری
مغز،تحریکوپردازشاطالعاتمغزدرسطحپیشرفتهوروزآمدبهمنظورپشتیبانیاز
فعالیتهایپژوهشی،توسعهفناوریوآموزشیکلیهمراکزعلمیکشورودرراستای
ترویجاهمیتپژوهشوفعالیتهایفناورانهدرحوزهعلوموفناوریهایشناختیو
نقشهبرداریمغزیاقدامبهانتشارمقاالتیکهدرژورنالهایعلمیمعتبرمنتشرشده،
کردهاست،تحقیقاتاینمقاالتدرآزمایشگاهوتوسطتجهیزاتآنانجامگرفتهاست.
معتبر ژورنالهای در یافته انتشار و باال رنک با مقاالتی شده سعی قسمت این در
آوردهشودتاقدمیهرچندکوچکبتواندرارتقاءدانشنقشهبرداریمغزبرداشت.
لیستکاملاینمقاالترامیتوانیددروبسایتآزمایشگاهبهآدرسNBML.irدر

بخشپژوهشمشاهدهکنید.
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Fereshteh Azedi1, Masoud Mehrpour2, Saeed Talebi3, Adib Zendedel4, Somaieh Kazemnejad5, Kazem Mousavizadeh6, 
Cordian Beyer4, Amir-Hassan Zarnani7, Mohammad Taghi Joghataei8

1Department of Neuroscience, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2Department of Neurology, Firoozgar Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, 

4Institute of Neuroanatomy, RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany.
5Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute, ACECR, Tehran, Iran.
6Department of Molecular Medicine, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Reproductive Immunology Research Center, 
Avicenna Research Institute, ACECR, Tehran, Iran. Electronic address: zarnania@tums.ac.ir.
8Department of Neuroscience, Faculty of Advanced Technologies in Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Cellular and Molecular 
Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Electronic address: joghataei@iums.ac.ir.

DOI: 10.1016/j.brainres.2019.146401

Abstract
Even today, ischemic stroke is a major cause of death and disabilities because of its high incidence, limited treatments and poor 
understanding of the pathophysiology of ischemia/reperfusion, neuroinflammation and secondary injuries following ischemic 
stroke. The function of microglia as a part of the immune system of the brain following ischemic stroke can be destructive or 
protective. Recent surveys indicate that melatonin, a strong antioxidant agent, has receptors on microglial cells and can regulate 
them to protective form; yet, more findings are required for better understanding of this mechanism, particularly in the 
reperfusion phase. In this study, we initially aimed to evaluate the therapeutic efficacy of melatonin intra-arterially and to 
clarify the underlying mechanisms. After that by using an in vitro approach, we evaluated the protective effects of melatonin 
on microglial cells following the hypoxia condition. Our results proved that a single dose of melatonin at the beginning of 
reperfusion phase improved structural and behavioral outcomes. Melatonin increased NeuN and decreased GFAP, Iba1 and 
active caspase-3 at protein level. Furthermore, melatonin elevated BDNF, MAP2, HSPA1A and reduced VEGF at mRNA level. 
We also showed that melatonin receptor 1B highly expressed in microglial cells after 3 h hypoxia. Besides, melatonin increased 
the ratio of TREM2/iNOS as a marker of the most protective form of microglia )M2(. In summary, our data suggest that 
melatonin has the possibility to serve as targeting microglial action for preventing secondary injury of reperfusion phase 
after ischemic stroke.

Melatonin regulates neuroinflammation ischemic stroke damage 
through interactions with microglia in reperfusion phase
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TirdadSeifi AlaaMohammada, AliAhmadi-Pajouhaa, Ali MotieNasrabadibb

aDepartment of Biomedical Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran
bDepartment of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran

https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.01.022

Abstract
to oscillate in the same frequency, something which is also called brain entrainment. One method to entrain the brain through the 
auditory system is binaural beats. Binaural beats are two rhythmic tones with slightly different frequency which are presented 
separately to each ear. The brain perceives an illusionary signal with the frequency of the difference of the two exerted tones and 
oscillates in that frequency. There are contradictory findings in the previous studies in which some researchers could not 
entirely observe this phenomenon. In this paper we propose a protocol to inspect whether binaural beats can change the 
power and connectivity of the brain and also how lengthening the stimuli, interchangeably with pink noise, will affect the 
outcomes. Fifteen healthy participants attended this study and their EEG signals were recorded during presentation of 200 Hz 
and 207 Hz sinusoidal tones to their left and right ears respectively. Total 9 min of binaural beats were divided into three 
3-min blocks which were separated by 1 min of pink noise to prevent the brain from habituating to the stimuli. Our results 
showed that 3 min of 7 Hz binaural beats is not enough to entrain the brain, but applying 6 min of stimulation could change 
the relative power in the temporal and parietal lobes and further exposure to 9 min of stimuli could also alter the brain 
network, evaluated by the graph theory.

Cumulative effects of theta binaural beats on brain power
 and functional connectivity
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Elias Ebrahimzadeh,  Mohammad Shams,  Ali Rahimpour Jounghani,   Farahnaz Fayaz,   Mahya Mirbagheri,   Naser Hakimi,   
Lila Rajabion &  Hamid Soltanian-Zadeh 

DOI: 10.1007/s11571-020-09614-5

Abstract
Precise localization of epileptic foci is an unavoidable prerequisite in epilepsy surgery. Simultaneous EEG-fMRI recording 
has recently created new horizons to locate foci in patients with epilepsy and, in comparison with single-modality methods, 
has yielded more promising results although it is still subject to limitations such as lack of access to information between 
interictal events. This study assesses its potential added value in the presurgical evaluation of patients with complex source 
localization. Adult candidates considered ineligible for surgery on account of an unclear focus and/or presumed multifocality 
on the basis of EEG underwent EEG-fMRI. Adopting a component-based approach, this study attempts to identify the neural 
behavior of the epileptic generators and detect the components-of-interest which will later be used as input in the GLM model, 
substituting the classical linear regressor. Twenty-eight sets interictal epileptiform discharges )IED( from nine patients were 
analyzed. In eight patients, at least one BOLD response was significant, positive and topographically related to the IEDs. These 
patients were rejected for surgery because of an unclear focus in four, presumed multifocality in three, and a combination of the 
two conditions in two. Component-based EEG-fMRI improved localization in five out of six patients with unclear foci. In 
patients with presumed multifocality, component-based EEG-fMRI advocated one of the foci in five patients and confirmed 
multifocality in one of the patients. In seven patients, component-based EEG-fMRI opened new prospects for surgery and in 
two of these patients, intracranial EEG supported the EEG-fMRI results. In these complex cases, component-based 
EEG-fMRI either improved source localization or corroborated a negative decision regarding surgical candidacy. As 
supported by the statistical findings, the developed EEG-fMRI method leads to a more realistic estimation of localization 
compared to the conventional EEG-fMRI approach, making it a tool of high value in pre-surgical evaluation of patients 
with refractory epilepsy. To ensure proper implementation, we have included guidelines for the application of component-based 
EEG-fMRI in clinical practice.

Localizing confined epileptic foci in patients with an unclear focus or 
presumed multifocality using a component-based EEG-fMRI method
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Amin Dehghani, Hamid Soltanian-Zadeh and Gholam-Ali Hossein-Zadeh

https://doi.org/10.1089/brain.2019.0734

Abstract
Background: Emotion regulation by neurofeedback involves interactions among multiple brain regions, including prefrontal cortex and 
subcortical regions. Previous studies focused on connections of specific brain regions such as amygdala with other brain regions.

New method: Electroencephalography )EEG( neurofeedback is used to upregulate positive emotion by retrieving positive autobiographical 
memories and functional magnetic resonance imaging )fMRI( data acquired simultaneously. A global data-driven approach, group inde-
pendent component analysis, is applied to the fMRI data and functional network connectivity )FNC( estimated.

Results: The proposed approach identified all functional networks engaged in positive autobiographical memories and evaluated effects of 
neurofeedback. The results revealed two pairs of networks with significantly different functional connectivity among emotion regulation 
blocks )relative to other blocks of the experiment( and between experimental and control groups )false discovery rate corrected for multiple 
comparisons, q = 0.05(. FNC distribution showed significant connectivity differences between neurofeedback blocks and other blocks, re-
vealing more synchronized brain networks during neurofeedback.

Comparison with Existing Methods: Although the results are consistent with those of previous model-based studies, some of the connec-
tions found in this study were not found previously. These connections are between )a( occipital and other regions including limbic system/
sublobar, prefrontal/frontal cortex, inferior parietal, and middle temporal gyrus and )b( posterior cingulate cortex and hippocampus.

Conclusions: This study provided a global insight into brain connectivity for emotion regulation. The brain network interactions may be 
used to develop connectivity-based neurofeedback methods and alternative therapeutic approaches, which may be more effective than the 
traditional activity-based neurofeedback methods.

Global Data-Driven Analysis of Brain Connectivity During 
Emotion Regulation by Electroencephalography Neurofeedback
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Amin Dehghani, Hamid Soltanian-Zadeh and Gholam-Ali Hossein-Zadeh

https://doi.org/10.1089/brain.2019.0734

Abstract
Background: Emotion regulation by neurofeedback involves interactions among multiple brain regions, including prefrontal 

cortex and subcortical regions. Previous studies focused on connections of specific brain regions such as amygdala with other 
brain regions.

New method: Electroencephalography )EEG( neurofeedback is used to upregulate positive emotion by retrieving positive 
autobiographical memories and functional magnetic resonance imaging )fMRI( data acquired simultaneously. A global 
data-driven approach, group independent component analysis, is applied to the fMRI data and functional network 
connectivity )FNC( estimated.

Results: The proposed approach identified all functional networks engaged in positive autobiographical memories and 
evaluated effects of neurofeedback. The results revealed two pairs of networks with significantly different functional 
connectivity among emotion regulation blocks )relative to other blocks of the experiment( and between experimental 
and control groups )false discovery rate corrected for multiple comparisons, q = 0.05(. FNC distribution showed significant 
connectivity differences between neurofeedback blocks and other blocks, revealing more synchronized brain networks during 
neurofeedback.

Comparison with Existing Methods: Although the results are consistent with those of previous model-based studies, some of 
the connections found in this study were not found previously. These connections are between )a( occipital and other regions 
including limbic system/sublobar, prefrontal/frontal cortex, inferior parietal, and middle temporal gyrus and )b( posterior 
cingulate cortex and hippocampus.

Conclusions: This study provided a global insight into brain connectivity for emotion regulation. The brain network interactions 
may be used to develop connectivity-based neurofeedback methods and alternative therapeutic approaches, which may be more 
effective than the traditional activity-based neurofeedback methods.

Global Data-Driven Analysis of Brain Connectivity During 
Emotion Regulation by Electroencephalography Neurofeedback
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& Mohammad Hossein Harirchian 

DOI: 10.1007/s11571-019-09550-z

Abstract
Methamphetamine )meth( is potently addictive and is closely linked to high crime rates in the world. Since meth withdrawal is 

very painful and difficult, most abusers relapse to abuse in traditional treatments. Therefore, developing accurate data-driven 

methods based on brain functional connectivity could be helpful in classifying and characterizing the neural features of meth 

dependence to optimize the treatments. Accordingly, in this study, computation of functional connectivity using resting-state 

EEG was used to classify meth dependence. Firstly, brain functional connectivity networks )FCNs( of 36 meth dependent 

individuals and 24 normal controls were constructed by weighted phase lag index, in six frequency bands: delta )1–4 Hz(, 

theta )4–8 Hz(, alpha )8–15 Hz(, beta )15–30 Hz(, gamma )30–45 Hz( and wideband )1–45 Hz(.Then, significant differences 

in graph metrics and connectivity values of the FCNs were used to distinguish the two groups. Support vector machine 

classifier had the best performance with 93% accuracy, 100% sensitivity, 83% specificity and 0.94 F-score for differentiating between 

MDIs and NCs. The best performance yielded when selected features were the combination of connectivity values and graph 

metrics in the beta frequency band.

Computer-aided classifying and characterizing of methamphetamine 
use disorder using resting-state EEG
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Faezeh Eskandari, Mehdi Shafieian, Mohammad M. Aghdam & Kaveh Laksari 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10439-020-02643-5

Abstract
Brain’s micro-structure plays a critical role in its macro-structure material properties. Since the structural anisotropy in the 

brain white matter has been introduced due to axonal fibers, considering the direction of axons in the continuum models 

has been mediated to improve the results of computational simulations. The aim of the current study was to investigate 

the role of fiber direction in the material properties of brain white matter and compare the mechanical behavior of the 

anisotropic white matter and the isotropic gray matter. Diffusion tensor imaging )DTI( was employed to detect the direction 

of axons in white matter samples, and tensile stress-relaxation loads up to 20% strains were applied on bovine gray and white 

matter samples. In order to calculate the nonlinear and time-dependent properties of white matter and gray matter, a 

visco-hyperelastic model was used. The results indicated that the mechanical behavior of white matter in two orthogonal 

directions, parallel and perpendicular to axonal fibers, are significantly different. This difference indicates that brain 

white matter could be assumed as an anisotropic material and axons have contribution in the mechanical properties. Also, 

up to 15% strain, white matter samples with axons parallel to the force direction are significantly stiffer than both the gray 

matter samples and white matter samples with axons perpendicular to the force direction. Moreover, the elastic moduli of 

white matter samples with axons both parallel and perpendicular to the loading direction and gray matter samples at 

15–20% strain are not significantly different. According to these observations, it is suggested that axons have negligible 

roles in the material properties of white matter when it is loaded in the direction perpendicular to the axon direction. 

Finally, this observation showed that the anisotropy of brain tissue not only has effects on the elastic behavior, but also has 

effects on the viscoelastic behavior.

Structural Anisotropy vs. Mechanical Anisotropy: The Contribution 
of Axonal Fibers to the Material Properties of Brain White Matter
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Vida Mehdizadehfar, Farnaz Ghassemi, Ali Fallah,  Iman Mohammad-Rezazadeh & Hamidreza Pouretemad 

DOI: 10.1007/s11571-020-09625-2

Abstract
Autism Spectrum Disorder )ASD( is a neurodevelopmental disorder in which changes in brain connectivity, associated with 

autistic-like traits in some individuals. First-degree relatives of children with autism may show mild deficits in social 

interaction. The present study investigates electroencephalography )EEG( brain connectivity patterns of the fathers 

who have children with autism while performing facial emotion labeling task. Fifteen biological fathers of children with 

the diagnosis of autism )Test Group( and fifteen fathers of neurotypical children with no personal or family history of autism 

)Control Group( participated in this study. Facial emotion labeling task was evaluated using a set of photos consisting of six 

categories )mild and extreme: anger, happiness, and sadness(. Group Independent Component Analysis method was applied 

to EEG data to extract neural sources. Dynamic causal connectivity of neural sources signals was estimated using the multivariate 

autoregressive model and quantified by using the Granger causality-based methods. Statistical analysis showed significant 

differences )p value < 0.01( in the connectivity of neural sources in recognition of some emotions in two groups, which the 

most differences observed in the mild anger and mild sadness emotions. Short-range connectivity appeared in Test Group 

and conversely, long-range and interhemispheric connections are observed in Control Group. Finally, it can be concluded 

that the Test Group showed abnormal activity and connectivity in the brain network for the processing of emotional faces 

compared to the Control Group. We conclude that neural source connectivity analysis in fathers may be considered as a 

potential and promising biomarker of ASD.

Brain connectivity analysis in fathers of children with autism
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Abstract
Binaural beats )BBs( are two pure tones with a small frequency difference )i.e., beat( separately presented to each ear. They cause 

the beat perception in the brain. BBs are used in both clinical and basic science applications. Studies in BB literature have mainly 

focused on linear analysis of the brain signals. Even though these approaches have produced promising findings, there may still be 

some facets left to be considered, which cannot be studied by linear measures. BBs entrain the brain and generate synchronous 

responses. Previous studies have proved that increasing brain synchronicity reduced its complexity measured by fractal dimension 

)FD(. In this study, Higuchi fractal dimension )HFD( was used to test whether: 1( BB stimulation decreases the 

electroencephalogram )EEG( complexity, and 2( HFD is a reliable alternative to its common linear counterpart )i.e., 

relative power of the band in which the beat frequency lies( in terms of the brain entrainment detection. Results 

revealed that 3-min BB stimulation significantly decreased the HFD in temporal and parietal lobes, which was about 

half the time required to probe any changes in EEG power. Moreover, there was significant negative correlation between 

the relative power and HFD in these regions. In comparison to the relative power, HFD produced mostly higher classification 

accuracies and areas under empirical receiver operating characteristic )ROC( curve in these lobes. Our findings suggest that 

HFD can be a reliable replacement for relative power in terms of entrainment detection and response classification.

Higuchi fractal dimension: An efficient approach to detection
of brain entrainment to theta binaural beats
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Abstract
Brainstem, which connects the distal part of the brain and the spinal cord, contains main motor and sensory nerves and facilitates 

communication between the cerebrum, cerebellum, and spinal cord. Due to the complicated anatomy and neurostructure of 

brainstem, surgical interventions to resect brainstem tumors are particularly challenging, and new approaches to reduce the risk 

of surgical brain injury are of utmost importance. Although previous studies have investigated the structural anisotropy of brain 

white matter, the effect of axonal fibers on the mechanical properties of white matter has not yet been fully understood. The 

current study aims to compare the effect of axonal orientation on changes in material properties of brainstem under large 

deformations and failure through a novel approach. Using diffusion tensor imaging )DTI( on ex-vivo bovine brains, we 

determined the orientation of axons in brainstem. We extracted brainstem samples in two orthogonal directions, parallel 

and perpendicular to the axons, and subjected to uniaxial tension to reach the failure at loading rates of 50 mm/min and 

150 mm/min. The results showed that the tearing energy and failure strain of samples with axons parallel to the force 

direction were approximately 1.5 times higher than the samples with axons perpendicular to the force direction. The results also 

revealed that as the sample’s initial length increases, its failure strain decreases. These results emphasize the importance of the 

axon orientation in the mechanical properties of brainstem, and suggest that considering the directional-dependent behavior 

for this tissue could help to propose new surgical interventions for reducing the risk of injury during tumor resection.

brainstem injury during neurosurgical interventions
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 استادراهنما:دکترتقیجغتایی

 استادمشاور:دکتربتولی

 دانشجو:احسانشکاری

 دانشگاه:علومپزشکیایران

 عنوانرسالهدکتری:بررسیاثردرماناختاللنامیدنبرساختارماده
سفیدمغزیدربیمارانمبتالبهآفازی

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه
در این طرح تعداد شانزده بیمار مبتال به آفازی انتخاب و براساس نوع خطا در تکلیف 
نامیدن در دو گروه قرار گرفتند. بسته به نوع خطا در تکلیف نامیدن، درمان مربوطه 
در 2۴ جلسه درمانی به مدت سه ماه ارایه گردید. نتایج رفتاری و تصویربرداری 

مغزی مغزی دو درمان مقایسه و نتایج گزارش شد. 

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه
در این مطالعه با توجه به اینکه هدف مطالعه بررسی ساختار ماده سفید بود از 

)diffusion tensor imaging )DTI استفاده شد. 
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بررسیاثردرماناختاللنامیدنبرساختارمادهسفیدمغزی

دربیمارانمبتالبهآفازی
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بررسیتاثیرحافظهفعالوخودکارشدگیبرپردازشنحوی،شواهدیاز
دادههایالکتروانسفالوگرافیوتصویربرداریتشدیدمغناطیسیعملکردی

 استادراهنما:دکترارسالنگلفام
 استادمشاور:دکترعلیمطیعنصرآبادی،دکترعلیخادم

 دانشجو:اسمانامداری
 دانشگاه:تربیتمدرس

 عنوانرسالهدکتری:بررسیتاثیرحافظهفعالوخودکارشدگیبرپردازش
الکتروانسفالوگرافیوتصویربرداریتشدید ازدادههای نحوی،شواهدی

مغناطیسیعملکردی

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
زبان قوهای شناختی است که از نظامی زایا به نام نحو برخوردار است. نحو به موجب زایش

بی نهایت جمله حائز اهمیت ویژه ای در زبان است. پژوهش حاضر، تأثیر حافظه فعال و 
خودکار شدگی را بر پردازش نحوی بررسی میکند. برای این منظور عالوه بر آزمون های رفتاری، از دو روش تصویربرداری عملکردی مغز استفاده خواهد شد: ثبت 
پتانسیل های مرتبط با رخداد )ERP( توسط الکتروانسفالوگرافی )EEG( که تفکیک پذیری زمانی بر حسب میلی ثانیه دارد و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی 
)fMRI( که از تفکیک پذیری مکانی بر حسب میلیمتر برخوردار است. بنابراین برای ثبت فعالیت مغزی، الکتروانسفالوگرافی تفکیک پذیری زمانی مناسبی دارد ولی از 
تفکیک پذیری مکانی قابل توجهی برخوردار نیست و درمقابل، تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی تفکیک پذیری مکانی مناسب و تفکیک پذیری زمانی ضعیفی 
دارد. در حالیکه پژوهش های بسیاری، ناحیۀ بروکا را در پردازش نحو دخیل میدانند، برخی تحقیقات حاکی از نقش حافظۀ فعال و خودکارشدگی در پردازش های نحوی 
است. این پژوهش با اجرای دو آزمون بر روی سخنگویان فارسی زبان با هدف بررسی نقش حافظۀ فعال و خودکارشدگی بر پردازش نحوی انجام شد. در آزمون اول، نقش 
ناحیۀ بروکا بر حافظۀ فعال نحوی در طول پردازش برخط آزموده شد و پاسخ های همودینامیکی اخذ شده از fMRI ثبت و آنالیز شدند. در آزمون دوم با به کارگیری 
پارادایم چشمک زدن توجهی )AB( میزان خودکارشدگی در پردازش نحوی به کمک ثبت ERPs سنجیده شد. در ابتدا پس از تشکیل پرونده، پروسه پیاده سازی تسک 

توسط کارکنان آزمایشگاه بخوبی انجام شد. سپس مراحل انجام آزمایش به خوبی و بدون هیچ مشکلی در آزمایشگاه یکی پس از دیگری انجام شد. 
در اینجا الزم است از کارکنان خوب و مسئولیت پذیر آزمایشگاه خصوصا خانم ها سپیده کریمی و شقایق کریمی و آقایان مجید عباسی و کیهان رستمی کمال تقدیر و تشکر 

را داشته باشم. 

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
این پژوهش در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران انجام شد و در آن  از فناوری تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی و همچنین از فناوری الکتروانسفالوگرافی  

موجود در آزمایشگاه استفاده شد.
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تولیدنقاطکوانتومیکربنیآالییدهشدهباگادولنیومبهمنظورکاربرددر

MRIتصویربرداریفلورسانسوعاملافزایشکنتراست

 استادراهنما:محمدجعفرموالیی
 دانشجو:خودمجری

 دانشگاه:صنعتیشاهرود
 عنوانتحقیق:تولیدنقاطکوانتومیکربنیآالییدهشدهباگادولنیومبهمنظور

MRIکاربرددرتصویربرداریفلورسانسوعاملافزایشکنتراست

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
در این تحقیق نقاط کوانتومی کربنی با خاصیت نشر فلورسانس از پیش ماده نشاسته به 
روش هیدروترمال سنتز شدند. به منظور آالییدن این نقاط کربنی با نیتروژن و گادولنیوم 
افزایش کنتراست حاوی یون های گادولنیوم  ایمین و داروی  اتیلن  از پیش ماده پلی 
استفاده شد. تصویر برداری سلولی نشان داد نقاط کربنی قادر به نشر نور فلورسانس 
هستند. همچنین آزمایشات MRI نشان داد این نقاط می توانند به عنوان عامل افزایش 

کنتراست در تصویربرداری پزشکی به کار روند.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
MRI
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تاثیرخستگیذهنیوجسمیبرفعالیتالکتریکیمغزورفتارخیرگی

حینتصمیمگیریخالقانهفوتبالیستهایماهرمرد

 استادراهنما:دکترمهدیشهبازی،دکترالههعربعامری
 استادمشاور:دکترشهزادطهماسبی،دکترعلیمطیعنصرآبادی

 دانشجو:راضیههژبرنیا
 دانشگاه:تهران

عنوانرسالهدکتری:تاثیرخستگیذهنیوجسمیبرفعالیتالکتریکی  
مغزورفتارخیرگیحینتصمیمگیریخالقانهفوتبالیستهایماهرمرد

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
تحقیق پیش رو با هدف ارزیابی بیشتر مکانیسم های عصبی شناختی و رفتار خیرگی 
مرتبط با راه حل های خالقانه در موقعیت های تصمیم گیری فوتبال حین خستگی ذهنی 
ملزم  را  فوتبال، شرکت کنندگان  در  و جسمی می باشد. وظیفه تصمیم گیری خالقانه 
می کند تا حین خستگی ذهنی و جسمی توجه خود را به شرایط خاص سناریوی فوتبال 
)موقعیت های هم تیمی ها و حریفان( معطوف کنند، تا رفتار سایر بازیکنان )بازیکنانی که 
به طور غیر منتظره ظاهر می شوند و غیره( را پیش بینی کنند و به فکر عبورهای احتمالی 
باشند. یا حرکاتی )از جمله اجرای حرکتی( که گلزنی امیدوار کننده ای را به همراه دارد، 
انجام دهند و به طور همزمان رفتارهای جست و جوی بینایی و فعالیت مغزی آنان نیز 
بررسی می شود. سنجش فعالیت الکتریکی مغز که همراه با ارائه نقشه مغزی می باشد 
توسط دستگاه الکتروآنسفالوگرافی انجام شد و ثبت داده ها در ۴ بلوک که آزمودنی ها 
ابتدا یک مرحله آشنایی و پس از آن مرحله ثبت دیتا در حالت بدون خستگی، مرحله 
سوم ثبت دیتا همراه با خستگی ذهنی و مرحله آخر ثبت دیتا همراه با خستگی جسمی 

می بود، صورت گرفت. 

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
دستگاه الکترو آنسفالوگرافی
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ارائهمدلیپویابرایبرآورداثرجنبههایروانیصدابرعملکردذهنی

انسانبااستفادهازشبکهعصبیمصنوعی

 استادراهنما:آقایدکترمحمدجوادجعفری
 استادمشاور:آقایدکترعلیخوانین،آقایدکترامیرساالرجعفرپیشه

 دانشجو:زهرامحمدی
 دانشگاه:علومپزشکیشهیدبهشتی

 عنوانرسالهدکتری:ارائهمدلیپویابرایبرآورداثرجنبههایروانیصدابرعملکردذهنیانسانبااستفادهازشبکهعصبیمصنوعی
 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:

مطالعات مختلفی در مورد اثر مواجهه با صدای منابع متعدد بر آزاردهندگی ذهنی و عملکرد افراد انجام شده است ولی یافته های به دست آمده در مورد تاثیر جنبه های روانی 
صدا بر عملکرد ذهنی و پارامتر شناختی انواع توجه دیداری و شنیداری محدود است. بر همین اساس مطالعه حاضر با بررسی تاثیر دو جنبه روانی صدا شامل تیزی و بلندی بر 
توجه دیداری و شنیداری و ارایه مدل پویای شبکه عصبی از طریق سه روش بررسی قضاوت ذهنی، شاخص های عملکرد و اندازه گیری روانی-فیزیولوژیکی )امواج مغزی( فرد 
طراحی شد تا تأثیر جنبه های روانی صدا بر عملکرد ذهنی افراد در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. کلیه مراحل مطالعه اعم از تهیه و تولید صدا، آزمایش ها، ارزیابی ذهنی و 
روانی-فیزیولوژیکی در اتاق آکوستیک دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید. همچنین به منظور ثبت امواج مغزی نیز هماهنگی های الزم با آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز انجام شد و امواج مغزی توسط 2 نفر متخصص از این آزمایشگاه به همراه تجهیزات مورد نیاز در اتاق آکوستیک دانشکده بهداشت اندازه گیری گردید. در 
این مطالعه از 6۴ نفر دانشجویان مرد با گستره سنی 2۰ تا 35 سال به عنوان آزمودنی استفاده گردید. از افراد خواسته شد پیش از شرکت در آزمایش خواب کافی )حداقل ۸ 
ساعت( داشته باشند و 12 ساعت پیش از شرکت در مطالعه از مصرف کافئین، الکل و داروی مسکن که ممکن است بر EEG تأثیر بگذارد، خودداری کنند. پیش از انجام آزمایش، 
آزمودنی فرم رضایت نامه کتبی را تکمیل نمود و مجدد نکاتی در مورد انجام  وظیفه، ثبت EEG و همچنین تکمیل پرسشنامه ارزیابی ذهنی به افراد ذکر گردید. هر آزمایش شونده 
فقط یک بار در آزمایش شرکت نمود و فقط با یکی از اصوات مواجهه داشت. بدین صورت که ابتدا فرد فرم رضایت نامه کتبی، پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سالمت عمومی 
و پرسشنامه حساسیت شنوایی را تکمیل نمود. سپس در صورت آماده بودن وی برای شروع آزمایش، کاله اندازه گیری امواج مغزی بر روی سر فرد قرار داده شد و در مرحله 
اول، آزمودنی تست IVA را به مدت حدود 2۰ دقیقه در شرایط صدای زمینه )عدم مواجهه با اصوات ساخته شده( انجام داد و در حین آزمون امواج مغزی ثبت گردید و سپس 
به آزمودنی استراحت داده شد. در نهایت همین مراحل این بار در مواجهه با یکی از شرایط صدا که به صورت تصادفی انتخاب می شود، تکرار گردید. در پایان هر دو مرحله نیز 
 g-Nautilus از دستگاه ،IVA تکمیل شد. برای ثبت سیگنال های مغزی قبل از مواجهه با صدا و در طول مواجهه فرد با اصوات در حین انجام آزمون NASA TLX پرسشنامه
استفاده شد. این دستگاه در واقع سیستم ثبت سیگنال مغزی با تکنولوژی انتقال داده بی سیم ساخت شرکت g.tec است که مورد تایید اتحادیه اروپا می باشد و امکان ثبت از 32 
کانال با 2۴ بیت و فرکانس نمونه برداری 25۰ یا 5۰۰ هرتز را فراهم می کند. هر مبدل آنالوگ به دیجیتال با فرکانس 1/۰2۴ مگاهرتز کار می کند، این بیش نمونه برداری و متعاقب 
آن میانگین گیری روی نمونه ها به یک نسبت سیگنال به نویز بسیار باال منجر می شود. یک سنسور شتاب سنج 3 محوره نیز اطالعات مرتبط با حرکت سر را همراه داده امواج مغزی 
فراهم می کند. همچنین ثبت امواج مغزی در این مطالعه در 19 کانال )PO8 ،PO7 ،P8 ،PZ ،P4 ،P3 ،P7 ،T8  ،CZ ،C4 ،C3 ،T7 ،F8 ،FZ ،F4 ،F3 ،F7 ،Fp2 ،FP1( انجام شد که 
محل نصب الکترودها از مطالعات انجام شده در زمینه آزاردهندگی صدا و بارکاری در مواجهه با صدا و همچنین استخراج شاخص های مغزی در این زمینه تعیین گردید. به عالوه 
الکترود مرجع روی الله گوش راست قرار گرفت و ثبت داده ها در فرکانس نمونه برداری 512 هرتز انجام گردید. در نهایت از داده های جمع آوری شده توسط تست IVA، ثبت 

امواج مغزی و پرسشنامه ناسا تی ال ایکس برای ارائه مدل پویا شبکه عصبی جهت بررسی تاثیر اصوات بر عملکرد ذهنی افراد استفاده گردید.
 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:

 IVA سیستم کامپیوتر- اسپیکر- میکروفن- صداسنج- نرم افزار -EEG الکترود های ثبت امواج مغزی- ژل -g-Nautilus دستگاه ثبت امواج مغزی
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بررسیمیزانفعالیتساختارهایمغزیمرتبطبامهارتهای

هریکازهوشهایچندگانه

 استادراهنما:دکترابوالقاسمیعقوبی
 استادمشاور:دکترخسرورشید.دکتررسولکردنوقابی

 دانشجو:زهرهیارمحمدی
 دانشگاه:بوعلیسیناهمدان

 عنوانرسالهدکتری:بررسیمیزانفعالیتساختارهایمغزیمرتبطبامهارتهایهریکازهوشهایچندگانه

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
در این طرح ما به بررسی میزان فعالیت ساختارهای مغزی مرتبط با مهارتهای هر یک از هوش های چندگانه گاردنر در دو گروه باهوش و کم هوش پرداختیم. برای بررسی 
فرضیه این پژوهش مبتنی بر اینکه افراد باهوش نسبت به افراد کم هوش فعالیت مغزی بیشتری را در هنگام انجام تکالیف تجربه می کنند، نیاز به اسکن مغزی افراد در حین 
انجام تکلیف داشتیم تا با مطالعه مناطق فعال شده، میزان این فعالیت ها بررسی شود. برای این منظور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای انجام آزمایشات تعیین شد و پس 
از تشکیل پرونده، به اقدامات اولیه برای انجام آزمایشات پرداختیم. ابتدا مشورت با واحد MRI درمورد محدودیت ها و مزایای این دستگاه و سپس گرفتن نقطه نظرات واحد 
پردازش آزمایشگاه در مورد فرضیه های پژوهش بود. طبق نظر واحد پردازش ما نیاز به طراحی تسک هایی داشتیم تا عملکرد مغز افراد را حین انجام تسک ها  مشاهده و بتوانیم 
میزان فعالیت را بررسی کنیم. از آنجایی که هر یک از هشت هوش گاردنر )کالمی، منطقی-ریاضی، جنبشی-حرکتی، درون فردی، میان فردی، موسیقیایی، طبیعت گرایانه و 
فضایی( دارای عنوانی کلی بوده و هرکدام از چندین مهارت تشکیل شده بودند، ابتدا به مطالعه مهارت ها و واحد های شناختی هر هوش پرداخته و در نهایت سه مهارت اصلی 
برای هر هوش در نظر گرفته شد. با راهنمایی واحد پردازش قرار شد مقاالت مرتبط با هر مهارت بررسی و نزدیک ترین تسک مربوط به هر مهارت از بین مقاالت انتخاب شود. 
در مرحله بعد تسک های انتخابی را به واحد پردازش تحویل داده تا از نظر اجرایی بودن آن در آزمایشگاه تصمیم گیری شود. واحد پردازش بعد از تایید. به طراحی تسک های 
مرتبط با هرهوش پرداخت و در پایان 21 تسک را در قالب هشت هوش تحویل داد. برای شروع آزمایشات  ابتدا داوطلبین بوسیله پرسشنامه MIDAS غربالگری شده و در 

هر هوش نفرات باال و پایین بر حسب نمرات کسب شده از پرسشنامه، انتخاب شدند. 

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
از آنجایی که ما برای بررسی فرضیات پژوهش نیاز به داشتن نقشه تمام مناطق مغزی داشتیم و برای این منظور نیز تسک هایی طراحی شده بود. بهترین دستگاه برای انجام آزمایشات 
fMRI بود. شدت روشنایی تصاویر fMRI با تغییر میزان اکسیژن خون تغییر می کند و چون فعالیت نورون ها در ناحیه خاصی از مغز با تغییر میزان اکسیژن خون در همان ناحیه همراه 

بوده، شدت روشنایی تصاویر fMRI با میزان فعالیت نورون ها مرتبط است. در این روش تعداد زیادی تصویر از مغز گرفته می شود که همگی متأثر از میزان فعالیت نورون ها در مناطق 
مختلف مغز هستند و با پردازش این تصاویر می توان مناطقی از مغز که همزمان و هماهنگ فعالیت می کنند را مشخص کرد و شبکه های مسئول فعالیت گوناگون مغز را تخمین زد. 
بنابراین این دستگاه می تواند نحوه فعالیت مغز انسان را به نمایش بگذارد. از این رو وقتی افراد فعالیت هایی مانند، انجام محاسبات ریاضی، بازی شطرنج و این قبیل موارد را انجام می دهند. 
آن قسمت از مغز که وظیفه آن کار را برعهده دارد، شروع به فعالیت می کند و موجب شناسایی مناطق و ساختارهای خاص مرتبط با آن فعالیت می شود. بنابراین بهترین گزینه برای 
انجام آزمایشات ما بود. پس از آن داوطلبین انتخاب شده در زمان های تعیین شده در آزمایشگاه حضور می یافتند و در واحد MRI به انجام آزمایش می پرداختند. تسک های طراحی شده 

هم از نوع دیداری و هم از نوع شنیداری بودند و بعضا ممکن بود برای بررسی یک هوش از هردو مدل استفاده شود و اکثر آنها نیاز به پاسخ داشتند.   
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اثرترکیبتمریناتحسی-حرکتیباتحریکالکتریکیفراجمجمهایبر
پردازشحسی-حرکتیمغزوعالئمبالینیدرافرادمبتالبهکمردردمزمن

استادراهنما:دکتررویاخانمحمدی)راهنمایاول(،دکترغالمرضاعلیایی  
)راهنمایدوم(

 استادمشاور:-
 دانشجو:سهیالقنبری

 دانشگاه:علومپزشکیتهران
 عنوانرسالهدکتری:اثرترکیبتمریناتحسی-حرکتیباتحریکالکتریکی
فراجمجمهایبرپردازشحسی-حرکتیمغزوعالئمبالینیدرافرادمبتالبه

کمردردمزمن

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
در این طرح قرار بر این است که تاثیر استفاده ترکیب دستگاه tdcs و تمرینات حسی-
مزمن  کمردرد  به  مبتال  افراد  در  نوروفیزیولوژیکال  و  کلینیکی  فاکتورهای  بر  حرکتی 
شوند  می  تقسیم  گروه  دو  به  تصادفی  صورت  به  بیماران  که  اینصورت  به  بسنجیم. 
و  غیرواقعی   tdcs دیگر  گروه  و  تمرینات حسی-حرکتی  و  واقعی   tdcs گروه  یک  که 
تمرینات حسی-حرکتی را دریافت خواهند کرد و تاثیر این متد درمانی را بر پارامترهای 
و    multifidus برانگیخته حرکتی عضالت  پتانسیل  تود  آمپلی  از جمله  آزمایشگاهی 
transverde abdominis /internal oblique با استفاده از TMS، آستانه حرکتی فعال 

EMG/ آمپلی تود پتانسیل برانگیخته حسی با استفاده ،TMS این عضالت با استفاده از
Q NCV EP5000 و پارامترهای کلینیکال از جمله ناتوانی و درد مورد ارزیابی قبل و بعد 

قرار خواهند گرفت.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
Transcranial magnetic stimulation
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محاسبهپارامترهایمتابولیکیمغزجهتتشخیصکانونصرعبا
استفادهازتصویربرداریوزنپرفیوژنوپذیرفتاریمغناطیسی

 استادراهنما:دکترمحمدعلیعقابیان
 استادمشاور:دکترعباستفاخری،دکترحسنهاشمی

 دانشجو:طیبهابراهیمی
 دانشگاه:علومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیتهران

مغزجهتتشخیص متابولیکی پارامترهای عنوانرسالهدکتری:محاسبه  
کانونصرعبااستفادهازتصویربرداریوزنپرفیوژنوپذیرفتاریمغناطیسی

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
در این طرح، پارامترهای متابولیکی )Oxygen Extraction Fraction )OEF با استفاده 
 Cerebral Blood( و پارامتر Quantitative Susceptibility Mapping از روش کمی
CBF( flow با استفاده از روش )Pulsed Arterial Spin Labeling )PASL در بیماران 

تشنجی مقاوم به دارو و MR negative اندازه گیری می شوند تا بتوان محل شروع تشنج 
را با دقت بیشتری تشخیص داد و جانب سازی )lateralization( بدست آمده از این 
دو روش با روش گلد استاندارد LTM مقایسه شود. هر دو تکنیک QSM و PASL از 
تکنیک های غیر تهاجمی روش MRI هستند که نیاز به تزریق ماده کنتراست زا ندارند. 
برای صحت نتایج بدست آمده، نواحی مورد نظر )ROI( انتخاب شده در لوب درگیر 
کانون تشنج و مکان مشابه آنها در لوب مقابل انتخاب شد. همین پروتکل برای 15 نفر 

افراد سالم به عنوان گروه کنترل تکرار شد تا نتایج دو گروه با هم مقایسه شود.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
اسکنر ام آر آی سه تسال، کویل 6۴ کاناله که هم فرستنده و گیرنده پالس RF هستند.
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تحلیلوارزیابيتاثیرتحریکشنوایيباینرالبیتباندبتا

برفرایندتولیدگفتار

 استادراهنما:محمدعلیاحمدیپژوه
 استادمشاور:یعقوبدلیری
 دانشجو:فاطمهنویسیزاده

 دانشگاه:امیرکبیر
 عنوانرسالهارشد:تحلیلوارزیابيتاثیرتحریکشنوایيباینرالبیتباند

بتابرفرایندتولیدگفتار

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
هدف از این پروژه مقایسه سرعت واکنش افراد و سیگنال و سیگنال ERP آن ها قبل و بعد 
از تحریک صوتی باینرال بیت است. برای انجام این پروژه تعدادی کلمه به افراد نمایش 
داده شد و از آن ها خواسته می شود تا آن را پس از مشاهده بین کنند. برای سنکرون 
سازی نمایش کلمات و ثبت EEG از سنسور نوری استفاده شد تا به محض نمایش کلمه 

سنسور آن را تشخیص دهد.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
EEG ثبت .

. سنسور نوری
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بررسیاثرممانتینبرسیرعالئموالگویعملکردگلوتاماتدرمدلمحاسباتیمبتنیبرب
سازمانبندیشبکههایعصبیساختاری،کارکردیومتابولیکمغزدربیمارانمبتالبه
اختاللوسواسفکری-عملی:مطالعهیتصادفی،دوسوکور،کنترلشدهبادارونما

 استادراهنما:دکترمحمودرضاحاجیقاسم،دکترمحمداربابی
 استادمشاور:دکترمهدیتهرانیدوست،دکترامیرحسینبتولی،دکترجیمزاستون

 دانشجو:لیداشفقی
 دانشگاه:علومپزشکیتهران

سازمانبندیشبکههایعصبی بر مبتنی محاسباتی مدل در گلوتامات عملکرد الگوی و عالئم برسیر ممانتین اثر بررسی دکتری: رساله عنوان  
ساختاری،کارکردیومتابولیکمغزدربیمارانمبتالبهاختاللوسواسفکری-عملی:مطالعهیتصادفی،دوسوکور،کنترلشدهبادارونما

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
اختالل وسواس فکری-عملی، اختاللی عصب-روانشناختی است که از طریق افکار وسواسی، اعمال اجباری و یا هر دوی اینها مشخص شده، آشفتگی و تداخل معناداری در عملکرد فردی 
و اجتماعی مبتالیان بوجود آورده و در مجموع می تواند افت شدید در کیفیت زندگی فرد بیمار ایجاد کند. وسواس ها افکار، تصاویر ذهنی و تکانه های ناخواسته و مزاحمی هستند که بدون 
میل و اراده ی فرد مبتال رخ می دهند. این شکل از افکار اغلب محتوای خصمانه، جنسی و یا مذهبی دارند و بصورت تردیدها یا نشخوارهای فکری که مربوط به جنبه هایی از قبیل آلودگی و 
یا بررسی های مکرر می شوند، تجربه می گردند. اعمال اجباری رفتارهای آشکار و یا ناآشکاری هستند که در پاسخ به وسواس ها انجام می گیرند.  اختالل وسواس فکری-عملی، اختالل عصب 
روانشناختی است که شیوع قابل توجهی در حدود 3-5 درصد داشته و طیف گسترده ای از عالیم از وسواس ها و اعمال اجباری گرفته تا نشانه هایی از افسردگی اساسی، اضطراب عمومی و 
تظاهرات سایکوتیک را در برمی گیرد. اختالل وسواس فکری-عملی ، نرخ همبودی قابل توجهی با سایر سندرم های روانپزشکی دارد، بگونه ای که گاهی افکار وسواسی و اعمال اجباری پیش از 
بروز عالئمی مانند توهم، هذیان و حمالت مانیک تظاهر پیدا می کنند و در سیر بیماری همراه آنها نیز وجود خواهند داشت. نقایص عصب-شناختی مانند اشکال در پردازش حافظه، تاخیر و 
غیرطبیعی بودن روندهای کنترل و مهار شناختی و فقدان انعطاف پذیری شناختی، همگی توسط شواهد قدرتمندی تایید شده اند. با پیدایش پیشرفت در علوم اعصاب، تصویربرداری عصبی و 
تکنیک های تحریک مغز، بیماری های روانی اکنون به عنوان ناهنجاری های تکاملی در سطح مولکولی ساختاری سیناپس ها مدنظر قرار می گیرند که در نتیجه سیم کشی متقاطع غیر طبیعی 
در مناطقی که مسئولیت پردازش پیچیده شناختی و عاطفی را بر عهده دارند، ایجاد می شود. اینها شامل قشرهای ارتباطی چندمدالیته واقع در لوب های قدامی مغزی، اینسوال در لوب  تمپورال، 
ساختارهای قشر میانی و اتصاالت آنها به تاالموس، آمیگدال و هسته های قاعده ای است. سه شبکه اصلی شناسایی شده اند که قطب های مغزی برای پردازش پیچیده ادراکی، عاطفی و رفتاری 
و همچنین درون نگری، نظریه ذهن و خودآگاهی محسوب می شوند. یعنی شبکه تعیین اهمیت )SN(، شبکه مرکزی اجرایی )CEN( و شبکه حالت پیش فرض )DMN(. آنها به روشی بهم 
پیوسته عمل می کنند و در پردازش اطالعات باالتر کل محیط داخلی و خارجی ارگانیسم دخیل هستند تا استراتژی های رفتاری را که باید اتخاذ شود را تعیین نمایند. به تازگی یک مدل شبکه 
سه گانه از تعیین و اختصاص مختل اهمیت محرک و اختالل عملکرد شناختی در روانشناسی ارائه شده است که تالش می کند شبکه های شناختی بنیادی و عملکرد آنها را در اختالالت متعدد 
از جمله اسکیزوفرنی، افسردگی، اضطراب، اوتیسم و زوال عقل را مدلسازی کرده و بصورت سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین و با نظر به اینکه ارزیابی نحوه ی تعامالت در اجزای مدل 
سه شبکه ای توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کارکردی می تواند تا حد قابل قبولی عالئم و تظاهرات را توضیح دهد و نیز با توجه با اینکه این شکل از تصویربرداری به تنهایی نمی تواند 
اطالعاتی جامع از ترکیب سلولی و نحوه ی کارکرد تجمعات نورونی فراهم آورد، از چند مدالیته ی تصویربرداری )ساختاری:DTI، عملکردی: fMRI و MRS( به صورت همزمان بهره گرفته 
خواهد شد و سپس داده های به دست امده از این روش چند مدالیته، در یک مدل سلولی با نام مدل میدانی پویا ادغام خواهد شد. پس از انتخاب افرادی که با معیارهای ورود و خروج مطابقت 
داشته اند و رضایت نامه ی آگانهی کتبی را نیز امضا کرده اند، اجرای فازعملیاتی طرح آغاز خواهد شد. تصویربرداری عصبی )شامل تصویربرداری کارکردی در حال استراحت، تصویربرداری 
کارکردی مبتنی بر تکلیف، تصویربرداری ساختاری و متابولیک( و ارزیابی شناختی برای یک دوره ی  12 هفته ای تصادفی شده ی دوسو کور که شامل دو بالک تقریبا 6 هفته ای است مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. بیماران در 2 گروه مورد مطالعه، پس از انجام پروتکل تصویربرداری عصبی/ارزیابی شناختی و با فاصله زمانی حداکثر 2 روز، دارودرمانی را آغاز خواهند کرد. مجموعه 
 Rapid Visual( برای اختالل وسواس فکری-عملی است که شامل پردازش سریع بینایی CANTAB ی ارزیابی شناختی مورد استفاده در این طرح، مجموعه ی پیشنهاد شده از مجموعه ی
Processing(، حافظه ی کاری فضایی )Spatial Working Memory(، یادگیری ارتباطی جفت شده )Paired Associate Learning( و تکلیف سیگنال توقف )Stop Signal Task( است. 

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
 .SST و RVP،PAL ،SWM شامل چهار تسک CANTAB اسکنر تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )در حال استراحت، مبتنی بر تکلیف، ساختاری، متابولیک( و مجموعه ی ارزیابی شناختی
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تدوینبستهیبازتوانیشناختیرایانهایواثربخشیآنبرعالیم

افسردگیاساسی

 استادراهنما:دکترروشنکخدابخشپیرکالنی
 استادمشاور:دکترابوالقاسممهرینژاد،دکترمنوچهرمرادیسبزوار

 دانشجو:لیلیرمضانساعتچی
 دانشگاه:الزهرا

 عنوانرسالهدکتری:تدوینبستهیبازتوانیشناختیرایانهایواثربخشیآنبرعالیمافسردگیاساسی

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
پژوهش های زیادی ارتباط کارکردهای شناختی )کارکرد اجرایی، توجه، حافظه و سرعت پردازش اطالعات( و اختالل افسردگی اساسی را مورد بررسی قرار دادند. اما با وجود 
مطالعات متعدد در مورد بررسی کارکرد شناختی در اختالل افسردگی اساسی، هیچ توافق بر سر بدکارکردی های شناختی و مشخصات روان عصب شناختی قطعی افسردگی 
اساسی وجود ندارد. همچنین روش های متعددی برای درمان اختالالت شناختی ناشی از افسردگی انجام شده است. یکی از درمان هایی که اختالالت شناختی را مورد 
هدف قرار می دهد، بازتوانی شناختی رایانه ای  است. بازتوانی شناختی رایانه ای به عنوان یک درمان با سرعت زیادی در حال گسترش است. این روش درمانی از نرم افزار برای 
بهبود کارکرد شناختی استفاده می کند،که در آن از تمرینات یا بازی های شناختی برای هدف قرار دادن شبکه های عصبی خاص به منظور بهبود کارکرد شناختی از طریق 

انعطاف پذیری عصبی  استفاده می شود. 
ما استدالل می کنیم که نقص شناختی در افراد مبتال به افسردگی اساسی ممکن است یک هدف با ارزش برای درمان های جدید باشد زیرا اصالح اختالالت شناختی عالوه بر 
عالئم افسردگی در بهبود نتیجه کارکردی برای بیماران مبتال به افسردگی مهم است. همچنین تفاوت های روان عصب شناختی که بازتابی از فرهنگ های مختلف است مورد 
انتظار است. علوم اعصاب فرهنگی شواهدی مبنی بر تفاوت های عصب روان شناختی بین غربی ها )عمدتاً آمریکایی های اروپایی( و آسیایی ها در حوزه های مختلف ارائه کرده اند. 
این موارد و اینکه با وجود مطالعات متعدد در مورد بررسی کارکرد شناختی در اختالل افسردگی اساسی، هیچ توافقی بر سر مشخصات روان عصب شناختی قطعی افسردگی 
اساسی وجود ندارد این سؤال را ایجاد می کند که چه اختالالت شناختی در افراد مبتال به افسردگی اساسی در جامعه ی ایرانی وجود دارد؟ بنابراین هدف از فاز یک پژوهش 
حاضر بررسی اختالالت شناختی )کارکرد اجرایی، حافظه، توجه و سرعت پردازش( با ابزار اختصاصی )سیستم استاندارد برای ارزیابی مؤلفه های شناختی  )کن تب( ( در افراد 
مبتال به افسردگی اساسی )متوسط تا شدید( و تدوین و جمع آوری تکالیف مناسب برای تدوین بسته ی بازتوانی شناختی رایانه ای بر اساس نقص های شناختی به دست آمده 
و مطالعات گذشته می باشد. هدف از فاز دوم پژوهش حاضر اجرای این بسته بر روی افراد مبتال به افسردگی اساسی )متوسط تا شدید( است تا مشاهده شود که آیا این بسته 
عالئم افسردگی را کاهش داده، کارکرد شناختی )سنجش با سیستم استاندارد برای ارزیابی مؤلفه های شناختی  )کن تب( ( را بهبود و باعث افزایش کارکرد روزانه فرد می شود.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
سیستم استاندارد برای ارزیابی مؤلفه های شناختی  )کن تب(
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ارزیابیپیشبالینینشاندارنمودنلنفوسیتهایارتشاحیتوموربا

CD3نانوذراتاکسیدآهنکنژوگهبهآنتیبادیضد

 استادراهنما:دکترمحمدعلیعقابیانودکترحسینغفوری
 استادمشاور:دکترصمدمحمدنژاد

 دانشجو:نسترنمرادی
 دانشگاه:گیالن

 عنوانرسالهدکتری:ارزیابیپیشبالینینشاندارنمودنلنفوسیتهایارتشاحی
CD3توموربانانوذراتاکسیدآهنکنژوگهبهآنتیبادیضد

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
ترکیب آنتی بادی های مونوکلونال با نانوذرات اکسید آهن فوق پارامغناطیسی )SPIONs( به 
عنوان یک ابزار بالینی بالقوه چند منظوره به نظر می رسد که می تواند به طور م وثر سرطان ها را 
تشخیص داده و درمان آنها را تحت نظر داشته باشد. علیرغم وجود روش های مختلف برای پیوند 
آنتی بادی ها به نانوذرات اکسید آهن، روش های جدید صرفه اقتصادی و ساده تری باید در این 
زمینه انجام شود. در مطالعه فعلی، یک آنتی بادی مونوکلونال ضد CD3 با Fe3O4 پوشیده شده 
توسط کربوکسی متیل دکستران )CMD( با استفاده از سیانوژن برومید )CNBr( ترکیب شد. 
عالوه بر این، تکنیک های EDC/NHS به عنوان یک کنترل مثبت استفاده شد. نتایج درونتنی 
مزدوج انجام شده در تومورهای زنوگرافت انسانی با استفاده از رنگ آمیزیپراشین بلو )PB(، را 
نشان داد. و بوسیله تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI(، 3۰ دقیقه پس از تزریق، این 
نتایج تأیید شد. این روش ترکیب نشان داد که می تواند لنفوسیت های T +CD3 را به طور موثر 
از خون کامل با خلوص باال جدا کند. بر این اساس، می توان در آینده از این نوع روش ترکیب 
زیستی برای مرتب سازی سلولی استفاده کرد و می تواند برای درمان های سلولی پذیرفته شده 
 MRI گیرنده آنتی ژن کایمریک( و همچنین تصویربرداری T سلول( CAR-T مانند سلول

هدفمند استفاده شود.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
 .MRI .سانتریفیوژ. استیرر. آون. فور. انکوباتور. هود .MACS ستون
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بررسیتاثیرضرباهنگدوگوشیبرحافظههایکاریدیداریفضاییوکالمی

اتصاالتقشریالکتروفیزیولوژیک،وپتانسیلهایوابستهبهرویداددرافرادسالم

 استادراهنما:دکترمحمدتقیجغتایی،دکترپیمانحسنیابهریان
 استادمشاور:دکترمحمدناصحی،دکتررضاخسروآبادی

 دانشجو:دکتروحیدرخشان
 دانشگاه:پژوهشکدهعلومشناختی

کاری حافظههای بر گوشی دو ضرباهنگ تاثیر بررسی دکتری: رساله عنوان  
دیداریفضاییوکالمی،اتصاالتقشریالکتروفیزیولوژیک،وپتانسیلهایوابسته

بهرویداددرافرادسالم

 شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
به عنوان زیر  از مهمترین کارکردهای شناختی است که  یا حافظۀ کاری یکی  حافظۀ فعال 
در  بسزایی  نقش  می تواند  کاری  حافظه  بهبود  است.  شده  شناخته  تفکر  و  یادگیری  بنای 
فاز  افزایش همسان سازی  افزایش توجه و  ایفا کند. ممکن است  بهبود کارکرد های شناختی 
دوگوشی  اصوات  که  شده  پیشنهاد  شود.  کاری  حافظه  بهبود  سبب  مغزی  الکتروکورتیکال 
میتوانند توجه و همسان سازی را افزایش دهند. این تحقیق سعی بر این خواهد داشت که اثر 
اصوات دوگوشی ۸ دقیقه ای با فرکانس های 1۰، 16، و۴۰ هرتز را در مقایسه با سکوت و ریتم 
سینوسی خالص 2۴۰ هرتز، بر روی حافظه کاری کالمی و بصری فضایی و همچنین بر روی 
پتانسیل های وابسته به رویداد و همچنین بر روی اتصاالت کارکردی قشری در 31 شخص 
سالم راست دست )155 آزمایش( را بررسی کند. در حالیکه امواج الکتریکی مغز 3۰ شخص 
توسط الکترانسفلوگراف 32 کاناله ثبت میشود ، مداخله های صوتی تصادفی سازی شده مختلف 
)اصوات دوگوشی 1۰، 16، و۴۰ هرتز ، تون خالص2۴۰ هرتز و سکوت( برای شخص پخش 
 Dual می شوند )یا در مورد سکوت ، صوتی پخش نمی شود(، و در همین حین شخص به آزمون

back-2 پاسخ می دهد. بین هر دو مداخله ۸ دقیقه ای ، 3 دقیقه استراحت وجود دارد.

 تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
 . دستگاه EEG  32 کاناله 

 . کامپیوتر
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 تهیهوتدوینآئیننامهآموزشکارکنانآزمایشگاه:
منظور به مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه هیئتعلمی غیر اعضای استخدامی آئیننامه استناد به آئیننامه این
همچنین و محوله امور بهتر هرچه ایفای در کارکنان توانمندسازی و اثربخشیفعالیتها و آیی کار ارتقایسطح

متناسبساختندانش،مهارتوتوانمندیعضوباشغلموردنظرتدوینگردیدهاست.

 تهیهوتدوینروشاجرایینیازسنجیآموزش:
آزمایشگاهبراینیلبهاهدافواستراتژیهایآموزشی،توسعهوارتقایتوانمندیمنابعانسانی،نیازهایآموزشی

کارکنانومدیرانخودرادرسطوحسهگانهسازمانی،شغلیوفردیتحلیلواولویتبندیمیکنند.
و اهداف راستایتحقق ومقدارآموزشیاستکهپرسنلدر نوع تعیین فرآیند اجرایي، اینروش تهیه از هدف
سیاستهایآموزشیآزمایشگاهبایدطیکنند.بهعبارتدیگر،دراینفرآیند،براساستجزیهوتحلیلهایمختلف

مشخصمیشودچهکسیچهنوعآموزشهاییرانیازدارد.

 برگزاریدهجلسهکارگروهآموزشی

 برگزاریدورههایآموزشی
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نفرساعت تعدادثبتنامی تعدادساعت نامدوره ردیف

13.5 9 1.5 1 نکات ایمنی و اطفاء حریق

27۰ 1۸ 15 آمار زیستی 2

16۸ 21 ۸ آئین نگارش و مکاتبات اداری 3

۸۸ 11 ۸ تفکر خالق ۴

16۰ 5 32 حسابداری تعهدی 5

52 13 ۴ رهبری و رفتار سازمانی 6

۴۰ 1۰ ۴ زبان بدن و ارتباطات بین فردی 7

5۸.5 13 ۴.5 ۸ مهارت های ارتباط تلفنی مؤثر

2۰۰ 5۰ ۴ هوش هیجانی 9

۴۸ 12 ۴ حل مسئله و تصمیم گیری 1۰

75 15 5 اصول طراحی آزمایش 11

  1173

گزارشدورههایبرگزارشدهدر

سال1400توسطواحدآموزش

ضمنخدمتکارکنان
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نفرساعت تعدادثبتنامی تعدادساعت نامدوره ردیف

16۸۰ 25 7۰ توجیهی بدو خدمت 1

۴۸ 12 ۴ تفکر حل مسئله 2

52 13 ۴ تفکر انتقادی 3

۴۸ 12 ۴ تفکر سیستمی ۴

6۰ 15 ۴ اخالق حرفه ای)پزشکی( 5

- ۴ 15 نرم افزار حسابداری 6

1۰۴ 13 ۸ مدیریت ارتباط با مشتری 7

72 ۴ 1۸ مهارت های نرم ۸

36 3 12 اورژانس های نورولوژی 9

96 27 ۴ اخالق حرفه ای 1۰

72 27 ۴ انعطاف پذیری 11

36 3 12 بودجه ریزی عملیاتی 12

16 3 ۸ تنظیم قراردادها 13

۴۰ 6 ۸ زبان بدن و ارتباطات بین فردی 1۴

6۴ 1۸ ۴ مدیریت تکریم ارباب رجوع 15

22۴۸

گزارشدورههایبرگزارشدهدر

سال1399توسطواحدآموزش

ضمنخدمتکارکنان

موزش
آ

داخلی

گاه
مایش

 آز

رداری
نقشه ب

مغز
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