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میکند تالش مغز نقشهبرداری فناوری و دانش توسعهی و رشد هدف با مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
کهخدماتیپیشرفتهومنحصربهفردراباشیوهاینوینبهتمامیپژوهشگرانومتخصصینسراسرکشور
ارائهنماید.فرایندارائهیخدماتبهگونهایطراحیشدهاستکهپژوهشگردرکوتاهترینزمانممکنوبه
مشاورین، زبده، متخصصین برساند. انجام به آزمایشگاه این در را آزمایشاتخود بتواند آسانترینشیوه
به مشاوره ارائهی برای کامل آمادگی میکنند همکاری آزمایشگاه با که کارشناسانی و مدیران
و داشته خود آزمایشات صحیح انجام چگونگی راستای در را دانشجویان و پژوهشگران
برایانجاماینگونهمشاورههافرایندبسیارکاراومفیدیطراحیشدهاست.هزینههای
درنظرگرفتهشدهبرایانجامآزمایشاتبهگونهایدرنظرگرفتهشدهاستکهدر
ارائهیتخفیفنیزوجوددارد. توانپژوهشگرانباشدوشرایطبسیارآسانیبرای
ازتمامیدانشمندان،اساتید،پژوهشگران،پزشکان،دانشجویانو اینآزمایشگاه
افرادعالقمنددرداخلوخارجازکشورصمیمانهدعوتمیکندتادرنیلبهاهداف
آزمایشگاهمارایارینمایندتادرآیندهاینزدیکشاهدپیشرفتوسربلندیکشور
دراینحوزهباشیم.عالوهبرآن،آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرتالشاستتابا
برگزاریسمینارهای آموزشیمختلف، ودورههای کارگاهها اجرایمداوم و برنامهریزی
تخصصیجهتپژوهشگرانشهرهایمختلف،برگزارینشستهاوسمپوزیومهایمرتبطبا
حوزهینقشهبرداریمغزبتوانددرراستایتوسعهیعلوموفناوریهاینقشهبرداریمغزحرکتکرده
وعموممتخصصین،اساتیدپژوهشگرانودانشجویانرابااینحوزهینوینازعلموفناوریبیشترآشنانماید.

دکترمحمدرضاآی

رئیسآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
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ازتاریخ99/01/14تاتاریخ99/12/30 خالصهگزارشفعالیتهایانجامشدهدرآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزاز
تاریخ95/05/11)افتتاح(تاتاریخ99/12/30

3نفر 5960نفر تعدادبازدیدکنندگانداخلیوخارجی

9406نفرساعت 126898نفرساعت کارگاههایآموزشی

نفرساعت 15893نفرساعت وبینارهایآموزشی

18کارگاه 289کارگاه تعدادکارگاهبرگزارشده

18722ساعت 32715ساعت استفادهازتجهیزات

جـزییات بـیشتر

تعدادساعت/نمونه تعدادساعت/نمونه آزمایشگاه

1156ساعت 6415ساعت MRI آزمایشگاه

1043ساعت 4610ساعت EEG آزمایشگاه

518ساعت 1627ساعت آزمایشگاه fNIRS- TMS-tES-نوروفیدبک

876ساعت 708ساعت VR و EMG آزمایشگاهارزیابیشناختیو

11931ساعت 11931ساعت سرورمحاسباتسریع

1393ساعت 3589ساعت پردازشدادهسیگنال

1805ساعت 3576ساعت پردازشدادهتصویر

7303نمونه 7303نمونه بایوبانک

گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه
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آمارکلیخدماتارائهشدهآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبهاستانهایسراسرکشور

شرکتکنندگانازسایر
استانهادراولین،دومینو

سومینسمپوزیوم

آنالین کارگاههایبرگزارشده
درمحلاستانها

کارگاههایبرگزارشده
درتهرانویژهاستانها

نوعرویداد

5 11 17 تعداد

6080 2161 4061 6912 نفرساعت

1614 مجموعتعدادنفراتآموزشدیده

19221 مجموعکلتعدادنفرساعت

مشاوره رویدادهایکشوری سمیناراستانی کارگاهها پنلها وبینارها

16 7 8 18 9 99

رویدادهایآموزشیمجازیورایگانکشوری
آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایمسئولیتآموزشیوترویجیخودبابهکارگیریاساتیدبرجستهحوزه
نقشهبرداریمغزرویدادهایآموزشیمجازیراتدوینوبهعالقهمنداناینحوزهبهصورترایگانارائهمیکند.

تعداداساتید نفرساعت نفر ساعت تعدادکل

144 26411 10575 508 157

گـزارشفـعالیتهایانـجامشـدهدر
آزمـایشگاهمـلینـقشهبـرداریمـغزدریـکنـگاه

سال99 خالصهآمارمشارکتدرپروژههاافتتاحتاپایان99

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
ارتقایسطحعلمیوفناوریکشوربهسطحجهانیدرحوزهی

علوماعصابشناختی

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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شــرحوظــایفرســالتوهــدف

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغز،بهمنظوردستیابیبهاهدافمذکوراقداماتزیرراانجاممیدهد:
بررسیوشناساییخدماتآزمایشگاهیموردنیازدرزمینهینقشهبرداریمغزوتحریکعصبی

بهمنظورارائهیبهترینخدماتبرایتحقیقاتنقشهبرداریمغز
پردازش تخصصی خدمات و عصبی تحریک و مغز نقشهبرداری تخصصی خدمات ارائهی 

تصاویرمغزیدرزمینهیعلوموفناوریهایشناختیبهمؤسساتپژوهشی
ایجادزیرساختهایموردنیازبرایارائهیخدماتنقشهبرداریمغزوتحریکعصبیدرراستای

اهدافآزمایشگاه
و فناوریومراکزعلمی و بادانشگاههاومؤسساتپژوهشی همکاریپژوهشیوآموزشی

صنعتیدولتیوغیردولتیداخلوخارجازکشورجهتبهبودتحقیقاتعلومشناختی
انتشارمجله،کتابعلمی،جزوهیآموزشی،تولیدنرمافزاروبرنامههایرایانهایمتناسببا

اهدافآزمایشگاه
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تـــضمینکـــیفیت
و

اســـتانداردها

از مهمترین اهداف واحد تضمین کیفیت، در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مستند سازی خط مشی، سیستم ها، برنامه ها و روش های اجرایی آزمایشگاه می باشد. 
در همین راستا این واحد وظیفه اطالع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط و نیز نظارت بر اجرا کردن این سیستم در آزمایشگاه را 

نیز بر عهده دارد. بدیهی است کلیه این فعالیت ها در جهت تامین کیفیت و ارتقا خدمات در حوزه نقشه برداری مغزمی باشد.
بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه سبب می شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در پی آن خطاهای موجود شناسایی 
شده و از بروز خطاهایی که احتماالً در آینده بوجود می آید جلوگیری گردد. هدف نهایی اجرای مدیریت کیفیت، ایجاد و ابقا روش های قابل انتقال می باشد. بدین معنی 

که نتایج بدست آمده در آزمایشگاه ها قابل تکرار باشد.
واحد تضمین کیفیت  باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه ریزی سازماندهی، هدایت و بازبینی کنترل را بصورت دقیق اجرا نماید. این واحد در خصوص اجرای 
ممیزی های داخلی ، از صحت برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند. جهت دستیابی به این مهم، فرآیندهایی در مواردی تدوین و به اجرا درآمده 

است.
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آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبرایاولینباردرتاریخ
 ISO9001:2008 24شهریور1395براساساستاندارد
گواهینامهی أخذ به موفق و گرفت قرار ممیزی مورد
دومین برای همچنین شد. ذیصالح مراجع از مزبور
استاندارد اساس بر 1396 شهریور 24 تاریخ در بار
ISO9001:2015موردممیزیقرارگرفتوموفقبهأخذ

گواهینامهیمزبورشد.

اهموظایفواحدتضمینکیفیت:

تمرکزبربرآوردنخواستههایمشتریانوکسبرضایتمشتریان
انجامممیزيهايداخلي،جمعبندینتایجممیزهاودادههایمربوطهومستندسازی

آنهاواقدامبرایرفعموارد
عدمانطباقمشاهدهوحلریشهایمشکالت

تدوینکلیهمستنداتدرآزمایشگاهونظارتبرکنترلمستنداتوسوابق
درونوبرونسازماني

تهیهدستورالعملها،ضوابطومقرراتکیفیبرایکلیهمشخصاتفنی
نظارتبرکالیبراسیون،نگهداريوکنترلهايتجهیزات

انجاماقداماتاصالحیوپیشگیرانهدرموردوجودعدمتطابق،پیگیریتارفع
مغایرتهاوانجاماقداماتالزمجهتجلوگیریازبروزمغایرتهایاحتمالی

مشابهدرآینده
اجرایسیستمپیشنهاداتکارکنان

انجامجلسهبازنگریمدیریت
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گسترشخدماتسرورمحاسباتسریع

راهاندازیوارائهخدماتHD-EEGمجهزبهتقویتکنندهبیوسیگنال144کاناله

EOGوEMGخوابهمزمانباEEGراهاندازیتجهیزاتجدیدثبتدیتای

eye-trackingراهاندازیوارائهخدمات

راهاندازیوارائهخدماتنوروفیدبک

MRIافزایشسکانسهایموجوددربخش

سیستمانتقالتحریکبویایی

ریسپانسباکسنوریوالکتریکی

ETوfNIRS،DTIپردازشدادههای

ثبتخواب

EEG،EMG،fNIRSباVRامکانثبتهمزمان

راهاندازيسامانهBioSIMSبرایبیوبانک

TMSوEMGجهتاستفادهچندمدالیتههمزمانباEMGBrainنرمافزار

راهاندازیآنالیزهایمولتیمودال

ارایهخدمات128EEGکاناله)آزمایشگاهوفضایمجزا(

)Simultaneous Multislice)SMS(Imaging(نصبوبهرهبرداریازسکانسمولتیبند
دربخشMRIآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

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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شگاههـا
آزمـای

دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
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

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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EEG

آزمـایشگاهالـکتروانسفالوگرافی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاهالـکتروانسفالوگرافی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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TM
S

آزمـایشگاهتـحریکمـغناطیسیفـراجـمجمهای دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاهتـحریکمـغناطیسیفـراجـمجمهای دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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tES

آزمـایشگاهتـحریکالـکتریکیفـراجـمجمهایمـغز دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاهتـحریکالـکتریکیفـراجـمجمهایمـغز دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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fN
IR

S

آزمـایشگاهطـیفنـگاریکـارکردیمـادونقـرمزنـزدیک دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاهطـیفنـگاریکـارکردیمـادونقـرمزنـزدیک دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاههایپـردازشتـصویروسـیگنال دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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آزمـایشگاهارزیـابیوتـوانبخشیشـناختی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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)C
A

R
E-

LA
B(

آزمـایشگاهارزیـابیوتـوانبخشیشـناختی دمات
ت، خ

هیزا
تج

و

ه های
شگا

مای
آز

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز
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)EMG(آزمـایشگاهثـبتپـتانسیلمـاهیچهای

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
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تخصصی
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آز
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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

)EMG(آزمـایشگاهثـبتپـتانسیلمـاهیچهای

نمونه ای از سیگنال خروجی و اعمال تریگر توسط نرم افزار

نمونه ای از سیگنال خروجی و آنالیز سیگنال توسط نرم افزار

دمات
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هیزا
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و
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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    

)VR(آزمـایشگاهواقـعیتمـجازی دمات
ت، خ

هیزا
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و
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ه ها
شگا

مای
آز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 56



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

آزمـایشگاهنوروفیدبک

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

تخصصی

ه ها
شگا

مای
آز

57کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز طبق آخرین استانداردهای روز دنیا، امکاناتی را در اختیار محققان حوزه 
نقشه برداری مغز و علوم اعصاب محاسباتی قرار می دهد تا بتوانند پردازش داده های پژوهشی خود را با سرعت 

بیشتری انجام دهند.
سخت افزار قدرتمند سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، ذخیره سازی گسترده تصاویر 
ساختاری و عملکردی مغز و محاسبات سریع را فراهم می آورد. بستر نرم افزاری این سرور شامل 
و سیگنال های  تصاویر  پردازش  پیشرفته  نرم افزارهای  لینوکس،  به روزترین سیستم  عامل 
تحلیل،  پردازش،  امکان  محققان  به  که  می باشد  محاسباتی  اعصاب  علوم  و  مغزی 

محاسبات و شبیه سازی های سنگین و پیچیده مغزی را می دهد. 
برنامه تدوین شده برای پردازش اتوماتیک تصاویر مغزی در حالت استراحت 
 Human Connectome Project(بین المللی پروژه  با  هم راستا 
به  را  امکان پردازش آسان و دقیق داده ها  می باشد و   (HCP

وجود آورده است.
هدف پروژه HCP تهیه نقشه شبکه ای از اتصاالت مغزی 
اتصاالت  زمینه ی  در  را  حقایقی  که  است   )Connectome(
آشکار  سالم  انسان های  مغز  مختلف  نواحی  عملکردی  و  ساختاری 
در  موجود  تحقیقات  پروژه،  این  از  حاصل  داده های  همچنین  می کند. 
زمینه ی اختالالت مغزی ناشی از اوتیسم، آلزایمر، اسکیزوفرنی و خوانش پریشی 

)Dyslexia( را تسهیل خواهند کرد. 
 Memory (RAM(: سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دارای قابلیت های
GB، (CPU) 128 processor,2.1 GHz,~41 M cache 128 و Storage: 10 TB است، 

با این امکانات پژوهشگران می توانند محاسبات و پردازش داده ها با حجم باال و زمان طوالنی خود را 
در حوزه نقشه برداری مغز به وسیله بستر نرم افزاری تعبیه  شده بر آن به  صورت موازی انجام دهند. 

سـرورمـحاسباتسـریع دمات
ت، خ

هیزا
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و
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مای
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سـرورمـحاسباتسـریع

. تعمیر و نگهداری سرور
. بروزرسانی سیستم های عامل و برنامه های کاربردی

. مشورت و پشتیبانی کاربران
. ایمن نگه داشتن حساب ها

. کنترل محدودیت های دسترسی
. تأمین نیازهای جدید

. تسهیل دسترسی از راه دور کاربران به حساب های خود
. راه اندازی مسیرهای جدید پردازش

. اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغاتی مرتبط
. ارائه خدمات محاسباتی به آزمایشگاه های دیگر

دمات
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جدولنرمافزاهاوپایپالینهاینصبشدهرویسرورمحاسباتی
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
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شگا

مای
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تخصصی
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سـرورمـحاسباتسـریعآز
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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 *

جدولنرمافزاهاوپایپالینهاینصبشدهرویسرورمحاسباتی
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و
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شگا
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تخصصی
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سـرورمـحاسباتسـریعآز
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کـارگـاههـا
بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

)IBMB(
دمات
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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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بیوبانک نقشه برداری مغز ایران یک مخزن اطالعات بین رشته ای است که نه تنها برای ذخیره تصاویر مغزی بلکه برای ذخیره طیف گسترده ای از اطالعات ارزیابی 
بالینی شامل روانپزشکی، روانشناختی و همچنین آزمایش های نورولوژی و جراحی اعصاب و همچنین اطالعات آزمایشگاهی شامل آزمایش های مختلف مربوط به 

بیماری و سالمت مغز انسان و نوروپاتولوژی آماده شده است.
عالوه بر این موارد، بیوبانک، ذخیره و بازیابی انواع داده های سیگنال های مغزی شامل EEG ،EMG ،fNIRS  و غیره را نیز در دستور کار دارد. اگر چه این بایگانی 
در ابتدا از مجموعه داده های منفرد و مجزا تشکیل شده اما برنامه ریزی شده تا در آینده در حد امکان مجموعه داده یکپارچه و متنوع از همان نمونه ها گردآوری 
شود. به این ترتیب بیوبانک گردآورنده و ذخیره کننده طیف وسیعی از نمونه ها و اطالعات به هم پیوسته با ساختار داده ای است که امکان پژوهش های مبتنی بر 
فرضیه فراتر از یک رشته  واحد را فراهم می کند.  یک اصل عمده در جمع آوری و ذخیره ي داده ها در بیوبانک تعریف مستندات ساختار یافته است. این ویژگی 

برای قابل اطمینان بودن اطالعات، تجزیه و تحلیل و استخراج داده ها یک اصل ضروری است.

در حال حاضر بیش از 1۰۰۰۰ نمونه بالینی با همکاری مراکز تصویربرداری جمع آوری شده است. روش تصویربرداری مراکز همکار بیوبانک متفاوت است؛ به 
همین دلیل الزم است نمونه های دریافت شده پاالیش و یکسان سازی شوند تا آماده قرار گرفتن در بیوبانک شوند. به همین منظور یک سامانه ارائه شده است 
که به کمک آن ثبت نمونه در بانک اطالعاتی بیوبانک، و سپس بی نام سازی داده ها براساس کد اختصاصی بیوبانک برای هر نمونه به طور خودکار انجام می شود. 
برای هر نمونه یک شناسنامه فنی استخراج می شود که برای جستجوی پژوهشگر بر اساس ویژگی های فنی، مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر این، برای هر 

نمونه گزارش ساختاریافته تفسیر رادیولوژیست به مجموعه اضافه خواهد شد.
در مدت زمان برنامه ریزی و طراحی پروژه، با توجه به میزبانی طیف گسترده ای از داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران، تصمیم به برگزاری کارگاه های مشورتی 
بین رشته ای گرفته شد که انواع داده های هر زیرشاخه علمی شناسایی شود و قالب ثبت و بازیابی هر کدام از آنها مشخص گردد. به همین منظور تا امروز دو کارگاه 
مشورتی با حضور اساتید برجسته حوزه های مختلف مربوط به مطالعات مغز برگزار شده است. نتیجه این کارگاه ها تشکیل چهار کمیته مشورتی شامل کمیته های 

بالینی، تصویربرداری مهندسی-علوم پایه و پاراکلینیک می باشد.
است.  شده  انجام  شناختی  ارزیابی  آزمون های  و   EEG مانند  مغزی  سیگنال های  انواع   ،fMRI داده های  افزودن  برای  بسترسازی  همچنین  مرحله  این  در 

چگونگی ساختار گزارشات فنی این نوع داده ها مورد بررسی قرار گرفته و مقدمات نحوه نگهداری این نوع داده ها فراهم شده است.
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در سال 99 بیوبانک نقشه برداری مغز ایران زیرساخت ذخیره انواع گزارشات و آزمون های ارزیابی شناختی مشتمل بر ارزیابی شناختی رایانه ای )آزمون شناختی 
CANTAB، آزمون ارزیابی توجه 2A-IV  و ...( و ارزیابی های شناختی با استفاده از آزمون های کالسیک و غیره ... نیز فراهم کرده است.  

محور مهم دیگر فعالیت بیوبانک میزبانی داده های سیگنالی است. بیوبانک برای بایگانی نمونه های سیگنالی یک استاندارد اختصاصی طراحی و به کار برده است 
که در این استاندارد اطالعات مهم پژوهشی در سرشناسه فایل ذخیره و همراه با نمونه به پژوهشگر داده می شود. 

از ویژگی نمونه های بیوسیگنال بیوبانک نقشه برداری مغز ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 داده های بی نام فاقد اطالعات شخصی آزمودنی ها

 مشتمل بر مدالیته های متفاوت نقشه برداری مغز EEG، MEG، fNIRS و غیره
 مشتمل بر داده های افراد سالم و بیمار در حوزه های متفاوت بیماری و اختالالت شناختی

 همراه با اطالعات جانبی جامع و ساختاریافته در هدر داده: اطالعات مربوط به پروژه، اطالعات مربوط به آزمودنی

 )دموگرافیک، وضعیت سالمت، وضعیت فیزیکی(، اطالعات فنی مربوط به مطالعه و داده
 همراه با گزارش ساختاریافته بالینی

 تسهیل استفاده مجدد از داده و مطالعات مقایسه ای و متاآنالیزها با استفاده از داده های با الگوی ذخیره سازی ساختاریافته استاندارد
 دارای فرمت داده اولیه با دقت باال و حجم کم، با سهولت پردازش های بعدی در تولباکس های متداول پردازشی برای پژوهشگران

)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

تصاویرمدالیتههایمختلفموجوددربیوبانکنقشهبرداریمغزایران
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سامانهمدیریتاطالعاتسیگنالهایزیستپزشکی

نخستین گام زیربنایی برای بایگانی و بازیابی سیگنال های پزشکی و در راس 
آنها الکتروانسفالوگرام، تعریف استاندارد یگانه بایگانی داده ها بود که با نظارت 

و مشورت اساتید صاحب نام این حوزه در واحد بیوبانک انجام پذیرفت. 
گام مهم دوم طراحی و ایجاد ابزارهای پاالیش داده های اهدایی از مراکز اخذ 
انتشار در بیوبانک بود. به این ترتیب که مشخصات فردی بیمار  نمونه برای 
نیاز پژوهشگر برای یافتن نمونه  از نمونه حذف و همچنین مشخصات مورد 
متناسب با اهداف پژوهشی خود از آن استخراج شود. به عبارت دیگر ابزارهای 
استخراج شناسنامه فنی هر نمونه و حذف مشخصات برای حفظ محرمانگی 

نمونه در واحد بیوبانک طراحی و اجرا شد. 
اما در گام سوم سامانه بایگانی و بازیابی سیگنال های زیستی توسط برنامه نویس 
حرفه ای تهیه شد. بدون این ابزار امکان بایگانی تعداد باالی نمونه سیگنالی 
)که از اهداف اجرایی بیوبانک است( و سپس بازیابی موفق آنها در عمل وجود 
نداشت. این سامانه طی یک سال تالش با کمک تیم بیوبانک و برنامه نویس 

حرفه ای طراحی و پیاده سازی شد که دارای قابلیت های زیر است:
 دریافت نمونه های سیگنالی از منابع مختلف و افزودن آن به بانک اطالعات 

یا چند  یک  یافتن  برای  نمونه های  فهرست  روی  فیلترگذاری  امکان  ارائه   
نمونه خاص 

از  دیجیتالی  خروجی  تهیه  و  سیگنال  نمونه های  مشاهده  ابزارهای  ارائه   
منحنی های سیگنالی 

 در اختیار قراردادن یک یا چند نمونه منتخب برای تحویل خروجی سامانه 
به پژوهشگر یا کاربر بالینی

دیتاستهایبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

یکی از مهمترین اهداف راهبردی بیوبانک نقشه برداری مغز ایران این بوده که به 
پژوهشگران امکان بدهد از میان هزاران نمونه بایگانی شده مرتبطترین نمونه ها 
را برای پژوهش خود انتخاب کند. ابزارها و شیوه کار بیوبانک بستر این نوع از 
انتخاب نمونه را با فیلترگذاری متنوع و ساختار داده های جامع فراهم کرده است، 
از نقاط قوت این رویکرد انعطاف پذیری زیادی در انتخاب و شرط گذاری پژوهش 

است اما در عین حال این فرایند می تواند پیچیده و وقت گیر باشد. 
فرایند  برای تسهیل  نتیجه رسید که  این  به  ایران  بیوبانک نقشه برداری مغز 
بسته بندی  از  شیوه جدیدی  یکدیگر،  با  مرتبط  نمونه  مجموعه  یک  دریافت 
داده ها را در پیش بگیرد. در این شیوه تعداد از پیش تعیین شده از نمونه ها با 
در نظر گرفتن یک موضوع پژوهشی کاربردی و معنادار، از بایگانی استخراج 
می شوند و به صورت یک فایل فشرده حاوی برچسب های بالینی و پیوست های 
یک  دیتاست  هر  برای  و  می شوند  نگهداری  آزمایشگاه  سرور  در  ضروری 
شناسنامه نشانگر اختصاصات این مجموعه تهیه می شود تا مشاهده و انتخاب 
تک  تک  با  پژوهشگر  دیگر  عبارت  به  سازد.  ممکن  را  عالقه مندان  برای  آن 
نمونه ها برخوردی ندارد و فقط با انتخاب عنوان همه زیرمجموعه آن را دریافت 
استخراج  پیشین  پروژه های  از  که  دیتاست هایی  مورد  در  بخصوص  می کند. 
بالینی  پیوست های  و  ها  نمونه  آماری  نمونه، جمعیت  اخذ  پروتکل  شده اند، 
مشابه یکدیگر هستند. به همین دلیل داده های همگن و ارزنده تری در اختیار 
اهدایی  بیوبانک در دو دسته  قرار می گیرد. بطور کلی دیتاستهای  پژوهشگر 
و پیشنهادی طبقه بندی می شوند. هر دیتاست دارای یک شناسنامه دقیق و 
بر اساس اهداف و عالیق خود  جامع است که به کاربر اجازه می دهد آن را 

انتخاب و سفارش بدهد.
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اهدادادهبهبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

بیوبانک نقشه برداری مغز ایران به منظور باال بردن بهره وری از منابع با استفاده 
چند باره از داده های ارزشمند با فرضیه ها و شیوه های تحلیلی نوین، این امکان 
را فراهم کرده است تا پژوهشگران مجموعه داده های خود را در بیوبانک ایجاد 

کنند یا به مجموعه داده های موجود در بیوبانک نمونه اضافه کنند.
کنندگان  اهدا  به  که  است  گرفته  تصمیم  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
خدمات  از  بهره برداری  امکانات  جمله  از  بدهد.  اختصاص  را  مزایایی  داده ها 
به تعداد نمونه، کیفیت پژوهش  این مزایا و هدیه  آزمایشگاه و هدیه نقدی. 
و پیوستهای تکمیلی اطالعات نمونه ها بستگی دارد. پژوهشگری که داده های 
خود را به بیوبانک اهدا می کند، می تواند مقاله منتج از پژوهش اصلی خود را 

بهتر ترویج کند و به ارجاعات خود بیافزاید.
صاحبان داده های پژوهشی می توانند با اعالم عالقه مندی به بیوبانک فرایند 
ارزیابی داده ها و مبادله تفاهم نامه را شروع کنند. پس از تشکیل پرونده برای 
دیتاست اهدایی و امضای تفاهم نامه، جدول آماری نمونه ها تدوین و تعدادی 
از نمونه ها از نظر ساختار و کیفیت داده ها ارزیابی کارشناسی می شوند و در 
و  داده ها  پاالیش  از  پس  می گیرد.  صورت  ارزشگذاری  دیتاست  برای  نهایت 
تدوین شناسنامه دیتاست، انتشار در سامانه بیوبانک نهایی می شود و مراجعه 

کنندگان سامانه می توانند سفارش آن را شروع کنند. 

سامانهبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

آدرس  در  که  است  شده  طراحی  سامانه ای  بیوبانک  از  نمونه  سفارش  برای 
ibmb.nbml.ir در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

سامانه امکان ثبت نام برای پژوهشگران را با ایجاد یک پروفایل فردی در اختیار 
قرار می دهد. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال 1399 توسعه و ارائه 

نسخه دوم سامانه بیوبانک می باشد. 
خدمات بیوبانک در سامانه در دو فرآیند جداگانه تعریف شده است:

1- سفارش نمونه
2- سفارش دیتاست 

هر پژوهشگر می تواند به هر تعداد که تمایل دارد پروژه در بیوبانک تعریف کند.  پس 
از کار با سامانه که به صورت محاوره  ای و گام به گام صورت می گیرد، پژوهشگر قادر 
است سفارش خود را به واحد بیوبانک منتقل نماید تا نمونه ها و داده های استخراج 
شده از آنها پس از 2 روز کاری به صورت آنالین یا حضوری در اختیارشان قرار گیرد.

)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

صفحه فیلترگذاری سامانه بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
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نقشبیوبانکدربرگزاریچالشهاومسابقات

و  چالش ها  داده  تامین  برای  خوبی  منبع  ایران  مغز  نقشه برداری  بیوبانک 
مسابقات با محتوای تصویربرداری پزشکی، هوش مصنوعی، و .... می باشد.

تا کنون بیوبانک نقشه برداری مغز ایران تامین کننده داده برای سه چالش طی 
دو سال اخیر با عناوین و محتوای زیر بوده است. 

 چالش طراحی الگوریتم هوش مصنوعی برای ارزیابی هوشمند بیومارکرهای 
تصویری دمانس، نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

 چالش »پیش بینی سن بر اساس ویژگی های مورفولوژی تصاویر ساختاری 
در افراد سالم«، واحد سرور محاسبات سریع با همکاری بیوبانک نقشه برداری 

مغز ایران
 چالش ارزیابی هوشمند نشانگرهای زیستی تصویربرداری زوال عقل، مرکز 
رشد دانشگاه بو علی سینا همدان و تحت حمایت مالی تیم تحلیلی علمی داده ها 

و موسسه بین المللی آمار 

چشماندازبیوبانک
هدف بیوبانک نقشه برداری مغز، تسهیل پژوهش در سطح ملی است. بنابراین 
هدف اصلی این است که داده های مربوطه در اختیار افراد عالقه مند در سراسر 
کشور از جمله شهرهای کوچک که دسترسی آسان به امکانات عالی پزشکی را 
ندارند، قرار گیرد. اما در عین حال برنامه ریزی شده تا تسهیالت تصویربرداری 

کّمی به مراکز بالینی عرضه شود.
دیگر چشم انداز بیوبانک کمک به تعریف و بهره برداری از رادیومیک های مغز 
است. با ارائه مجموعه داده های بزرگ برای محققان هوش مصنوعی، بیوبانک 

امیدوار است تا بخشی از ابتکارهای هوش مصنوعی نقشه برداری مغز باشد.

)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

درجه بندی شدت تغییرات ماده سفید مغزی بر اساس روش فازکاس
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)IBMB(بـیوبانکنـقشهبـرداریمـغزایـران

آمارسامانهبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

سال تعدادکاربران کلپژوهشهایتعریفشده پژوهشهایثبتنهاییشدهتوسطپژوهشگر

97 15 8 1

98 67 57 19

99 299 175 146

جمع 281 240 166
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Individual Samples

=N SUM

Orginal Samples

MRI 8201

9223CT 1009

X-Ray 13

De-identified Samples

MRI 3902

4247CT 336

X-Ray 9

Clinical Classified
Samples )MRI(

Normal 3695

4212

Demyelinating 296

Neurovascular 77

Neurodegenerative 23

Tumor 121

Individual Samples

Number SUM

Modalities

Structural MRI & DWI 15

20

CT 2

rest-fMRI 1

DTI 1

Angiography 1
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برچسببالینی تعدادنمونه مطالعه عنوان

سهبرچسببالینی:

1-تغییراتمادهسفیددوربطنی

2-تغییراتمادهسفیدعمقی

3-چروکیدگیسطحمغز

459
امآرآیساختاریمغزبدونتزریق

)Brain MRI- C / T2 , FLAIR(

طراحیالگوریتمهوشمصنوعیبرایارزیابی

هوشمندبیومارکرهایتصویریدمانس

پیشبینیسندادهنرمال 100
امآرآیساختاریمغزبدونتزریق

)Brain MRI- C / T1_mprage & T2_space_dark-fluid_sag(

پیشبینیسنبراساسویژگیهایمورفولوژی

تصاویرMRIساختاریدرافرادسالم

دوبرچسببالینی:

1-تغییراتمادهسفیددوربطنی

2-تغییراتمادهسفیدعمقی

260
امآرآیساختاریمغزبدونتزریق

)Brain MRI- C /T2_tirm_tra_darkfluid(

ارزیابیهوشمندنشانگرهایزیستی

تصویربرداریزوالعقل

71کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 72



73کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



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

نقشه برداری مغز از طریق برقرار ارتباط با آنها به طرق مختلف
و حوزه های  مغز  نقشه برداری  با  ارتباط  در  قیمت  ارزان  آموزشی  دوره های  برگزاری   -2
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

و  فکری  بارش  منظم  جلسات  تشکیل  و   1396 مرداد ماه  در  کارگروه  این  تشکیل  با 
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 8 18 9 99

تعداداساتید نفرساعت نفر ساعت تعدادکل

144 26411 10575 508 157

آمارکلیخدماتارائهشدهآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبهاستانهایسراسرکشور

شرکتکنندگانازسایر
استانهادراولین،دومینو

سومینسمپوزیوم

آنالین کارگاههایبرگزارشده
درمحلاستانها

کارگاههایبرگزارشده
درتهرانویژهاستانها نوعرویداد

5- 11 17 تعداد

6080 2161 4061 6912 نفرساعت

1614 مجموعتعدادنفراتآموزشدیده

19221 مجموعکلتعدادنفرساعت

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایمسئولیتآموزشیوترویجیخودبابهکارگیریاساتیدبرجستهحوزه
نقشهبرداریمغزرویدادهایآموزشیمجازیراتدوینوبهعالقهمنداناینحوزهبهصورترایگانارائهمیکند.

رویدادهایآموزشیمجازیورایگانکشوری
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NBML.IRوبسـایت با ارتباطی راهی ایجاد جهت مغز برداری نقشه ملی آزمایشگاه
مهمترین از که است کرده طراحی را سایتی عرصه این عالقهمندان

بخشهایآنمیتوانبطوراختصاربهمواردیاشارهکرد:

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.

77کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



ـشجویی
شـاخهدان

داریمـغز
ـقشهبـر

ن

ایـران

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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با هدف توسعه و ارتقای توانایی های علمی - پژوهشی دانشجویان، شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران فعالیت رسمی خود را از 1۸ مهرماه سال 1397 هم زمان 
با دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران آغاز کرد. تأسیس این شاخه به عنوان اولین شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز در ایران، با پیشنهاد و هدایت 
جناب آقای دکتر حسین قدیری، معاونت محترم اداری و مالی و موافقت جناب آقای دکتر محمدرضا آی ریاست محترم آزمایشگاه برداری مغز و پیگیری های سرکار 
خانم شیما گلبرگ، مدیر ترویج و آموزش و جناب آقای محسن دادجو، مدیر امور آزمایشگاه ها با انگیزه برگزاری نشست های علمی، کارگاه های تخصصی، فعالیت های 

بین رشته ای، ترویج دانش نقشه برداری مغز و حمایت از فعالیت های دانشجویی، صورت گرفت.
اولین نشست رسمی این شاخه به صورت یک برنامه جانبی، هم زمان با دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران و با حضور بیش از 1۰۰ نفر از پژوهشگران 
ایجاد شاخه  اهمیت  ذکر  به  رئیس سمپوزیوم،  و  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  ریاست  آی،  دکتر محمدرضا  آقای  نشست، جناب  این  در  برگزار شد.  عالقه مند 

دانشجویی در حیطه نقشه برداری مغز پرداختند و اهداف و چشم اندازهای آن بیان گردید.
با نقشه برداری مغز، بیش از پیش فراهم گردیده است.  اکنون پس از تأسیس و تثبیت این شاخه، ظرفیت های همکاری و گسترش فعالیت های دانشجویی مرتبط 
شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران که به عنوان یکی از بخش های زیرمجموعه واحد ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مشغول به فعالیت می باشد، 
با بیش از 2۴۰۰ عضو از دانشجویان سراسر کشور در طی دو سال گذشته، بستر مناسبی برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای دانشجویان عالقه مند 

فراهم آورده است. 

ساختارشاخهدانشجویینقشهبرداریمغزایران
ساختار مدیریتی - اجرایی شاخه دانشجویی بر اساس فعالیت کارگروه ها بنانهاده شده است. مجموعه این کارگروه ها به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت ترویج و آموزش 
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 مناسبی برای دانشجویان فراهم شده است تا در راستای فعالیت در کارگروه ها بتوانند 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.

کارگروههایشاخهدانشجویینقشهبرداریمغزایران
کارگروه علوم اعصاب شناختی

کارگروه مهندسی عصبی
کارگروه عصب - روانشناسی زبان

کارگروه نورومارکتینگ
کارگروه نورواسپرت

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
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جویی
 دانش

اخه
شـاخهدانـشجویینـقشهبـرداریمـغزایـرانش

ـشجویی
شـاخهدان

داریمـغز
ـقشهبـر

ن

ایـران
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شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در سال 1399 ، پنجاه رویداد آنالین در سه قالب وبینار- ژورنال کالب و جلسات کتاب خوانی برگزار کرد 

که جزییات رویدادهای برگزارشده از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

https://nbml.ir/FA/Student-Branch-Events/past
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ش و 
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جویی
 دانش

اخه
شـاخهدانـشجویینـقشهبـرداریمـغزایـرانش
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محتوای علمی و گزارش جلسات برگزار شده، از طریق لینک زیر در دسترس قراردارد:
https://nbml.ir/FA/Student-Branch-Scientific-products
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جویی
 دانش

اخه
شـاخهدانـشجویینـقشهبـرداریمـغزایـرانش
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هشگران
شگاهپژو

با

ریکشور
نقشهبردا

ترویجدانشنقشهبرداریمغز
درسطحملی

رفعچالشهاومشکالت
سختافزاریونرمافزاری

پژوهشگرانجهتانجامپروژههای
تحقیقاتی

شناساییافرادمستعد
)اساتید،پژوهشگراندانشجویان،دانشآموزانو
استعدادهایبرتر(بهعنواناعضایپژوهشگربه

صورتعضووابستهوعضوافتخاری

حمایتازپژوهشگرانوهدایتآنهادر
راستایتوسعههمگرادردانشوفناوری

نقشهبرداریمغز

ایجادشبکهایهمافزاازپژوهشگران
توانمند،امیدوارومسئولیتپذیر

ارائهتسهیالتآموزشیوپژوهشی
بهاعضایباشگاهوساماندهیتیمهای
هدفمندجهتبرگزاریرویدادهایا
مسابقاتدرحوزهنقشهبرداریمغز

1

2

4

3

5

6
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باشگاهپژوهشگراننقشهبرداریکشور

باشگاه راهاندازی به اقدام آنان، بیشتر چه هر رضایت جلب و خود وفادار مشتریان اعتماد از قدردانی پاس به مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
پژوهشگرانبااهدافزیرنمودهاست:

 شناسایی افراد مستعد )اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و استعدادهای برتر( به عنوان اعضای پژوهشگر به صورت عضو وابسته و عضو افتخاری

 حمایت از پژوهشگران و هدایت آن ها در راستای توسعه همگرا در دانش و فناوری نقشه برداری مغز

 ایجاد شبکه ای هم افزا از پژوهشگران توانمند، امیدوار و مسئولیت پذیر

 ترویج دانش نقشه برداری مغز در سطح ملی

 رفع چالش ها و مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری پژوهشگران جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

 ارائه تسهیالت آموزشی و پژوهشی به اعضای باشگاه و سامان دهی تیم های هدفمند جهت برگزاری رویدادها یا مسابقات در حوزه نقشه برداری مغز

مزایا

 امکان شرکت در تمامی وبینارهای آزمایشگاه به صورت رایگان

 شرکت در سمپوزیوم های تازه های نقشه برداری مغز ایران برای همه اعضای باشگاه پژوهشگران به صورت رایگان

3۰ درصد تخفیف حضور در کارگاه های آنالین بسته به امتیاز کسب شده

 تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در هزینه خدمات پژوهشی بسته به امتیاز کسب شده

 امکان حضور در دوره های کارآموزی رایگان و دریافت گواهی بسته به امتیاز کسب شده

 امکان همکاری با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بسته به امتیاز کسب شده و دریافت گواهی همکاری

تعداداعضایباشگاهپژوهشگران
سال1399
100نفر
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ترویج 
ش و 

موز
آ

سمپوزیوم
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س

محمدرضاآی
رییسآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز

دکترغالمعلیحسینزادهدکترحسینقدیری
دبیرعلمیسمپوزیومدبیراجراییسمپوزیوم

و  منطقه ای  سطح  در  ایران  موقعیت  ارتقای 
بین المللی و افزایش توان رقابتی پژوهشگران و 
فناوران در حوزه ی علوم و فناوری های شناختی 
و نقشه برداری مغز را از مهم ترین اهداف برگزاری 
سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران عنوان 

کرد.

کشور  در  جوان  و  نوپا  را  علم  از  حوزه  این 
کشور  در  کنون  تا  کردند:  عنوان  و  دانستند 
استفاده از تجهیزات پیشرفته ی نقشه برداری مغز 
در حوزه های مختلف خیلی جدی گرفته نشده 
نقشه برداری مغز  از  استفاده  با  در صورتی که 
می توان حتی به شناخت و کشف استعدادهای 

دانش آموزی پرداخت.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز عالقه مند است 
با برگزاری چنین رویدادهایی، گامی در جهت 
رشد این حوزه از علم بردارد، از این رو عالوه 
بر برگزاری سمپوزیوم در دو روز در حاشیه ی 
از  بعد  و  قبل  روزه  ده  دوره ی  یک  در  و  آن 
با توجه به  برگزاری، پانزده کارگاه جانبی نیز 
نیاز جامعه ی علمی نقشه برداری از مغز برگزار 
شد و در نهایت یکی از بزرگترین رویدادهای 

حوزه ی نقشه برداری مغز رقم خورد.

هدفازبرگزاریسمپوزیومازدیدگاهمدیرانآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز:

بــرگزاریچهارمــین
سـمپوزیوم

نـقشهبـرداریمـغزایـران
ISBM2020
11و12تیرماه1399
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بخشهایسمپوزیوم:

 پنجپنلتخصصی

 14کارگاه

 وبینارجانبی

 ارائهیپوستر

)iBCIC2020(تقدیرازبرندگانسومینمسابقهملیواسطمغزورایانه 

 چهارمینمسابقهملیایدهپردازیکاربردهایتصویربرداریتشدیدمغناطیسی
)MRNC2020(عملکردی

هدف:

شد برگزار شرایطی در مغز نقشهبرداری تازههای سمپوزیوم چهارمین
تمامی برگزاری و میکند نرم کرونادستوپنجه نام به بحرانی با کشور که
مغز نقشهبرداری آزمایشگاهملی افتاده. تعویق به برهه این کنفرانسهادر
باتوجهبهرسالتخطیرخوددرامرترویجعلومنقشهبرداریمغزبرآنشد
کهاینسمپوزیومرابهصورتمجازیبرگزارکندتاعالوهبرایجادهمگرایی
هرچهبیشتروبهروزرسانیوارتقاسطحآگاهیپژوهشگرانبتواندگامیهر

چندکوچکدرعرصهعلومشناختیبهویژهنقشهبرداریمغزبردارد.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س

چهارمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایران
بزرگترینرویدادنقشهبرداریمغزکشور
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اسامیسخنرانها:

Professor E. Turgut Tali 
)Neuroradiology Gazi University School of Medicine Ankara, Turkey(

Prof. Paul M Parizel 
David Hartley Chair of Radiology Royal Perth Hospital( 

))RPH(& University of Western Australia )UWA( 

)Laureate Institute for Brain Research( دکتر حامد اختیاری

 دکتر مجید برکتین )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
 دکتر محمدحسین حریرچیان )دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر سید مهدی خلیق رضوی )پژوهشگاه رویان(
 دکتر عباس عرفانیان امیدوار )دانشگاه علم و صنعت(

 دکتر علی قاضی زاده احسائی )دانشگاه صنعتی شریف(
 دکتر عباس نصیرایی مقدم )دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

 دکتر علیرضا ولی زاده )دانشگاه علوم پایه زنجان(

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

س

چهارمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایران
بزرگترینرویدادنقشهبرداریمغزکشور
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 دکترحامداختیاری
متخصص علوم اعصاب، مرکز مطالعات مغز لوریت، تولسا، اوکالهاما

عنوانسخنرانی:
How to Use fMRI to Develop New Treatments for Brain Health Disorders 

 Prof. Paul M. Parizel 
 Expertise: Neuroradiology, David Hartley Chair of Radiology, Royal

Perth Hospital & University of Western Australia, Western Australia

عنوانسخنرانی:
Artificial Intelligence and Quantitative Imaging in )Neuro( Radiology

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

روزاولسمپوزیوم)11تیرماه99(س
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دکترعلیقاضیزاده
دکترای نوروساینس سیستم و محاسبانی دانشگاه صنعتی شریف

عنوانسخنرانی:
استخراج گراف ارتباط عملکردی با استفاده از داده استراحت در fMRI برای توضیح 

نحوه پذیرش اطالعات در مغز

دکترعباسعرفانیانامیدوار
دکترای مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

عنوانسخنرانی:
استخراج گراف ارتباط عملکردی با استفاده از داده استراحت در fMRI برای توضیح 

نحوه پذیرش اطالعات در مغز

دکترعلیرضاولیزاده
دکترای فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

عنوانسخنرانی:
استخراج گراف ارتباط عملکردی با استفاده از داده استراحت در fMRI برای توضیح 

نحوه پذیرش اطالعات در مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

روزاولسمپوزیوم)11تیرماه99(س
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 دکترعباسنصیراییمقدم
دکترای مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عنوانسخنرانی:
 Connecting the Dots of Alzheimer’s Disease )AD(

 using Multimodal Neuroimaging Linked with

Behavioural Data

 دکترسیدمهدیخلیقرضوی
دکترای هوش مصنوعی، پژوهشگاه رویان

عنوانسخنرانی:
 Connecting the Dots of Alzheimer’s Disease )AD(

 using  Multimodal Neuroimaging Linked with

Behavioural Data

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

روزدومسمپوزیوم)12تیرماه99(س
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 دکترمحمدحسینحریرچیان
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

بیمارستان امام خمینی )ره(
عنوانسخنرانی:

Cognitive impairment in Multiple Sclerosis

 دکترمجیدبرکتین
فوق تخصص روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوانسخنرانی:
چگونه می توان اختالالت روانی را بر اساس الگوی تغییرات در ارتباطات 

عملکردی مغز طبقه بندی کرد؟

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

روزدومسمپوزیوم)12تیرماه99(س
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عنوان
نگاهینوبهکاربردنقشهبرداریمغزدراختاللکارکرداعصاب

 سخنرانان:
 دکتر محمد اربابی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر فهیمه حاجی آخوندی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
 دکتر سعیده زمردی )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران(

 تاریخبرگزاری:8تیر1399

عنوان
یادگیریعمیقدرنقشهبرداریمغز

 سخنرانان:
 دکتر بهادر مکی آبادی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر فواد قادری )عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(
 دکتر علی اکبر کیایی )دکتری هوش مصنوعی(

 تاریخبرگزاری:7تیر1399

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

پنلهایچهارمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایرانس
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عنوان
Noise vs Signal in Clinical Electroencephalography

 سخنرانان:    
 دکتر محمدباقر شمس الهی ) عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف(

 دکتر محمود محمدی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
  دکتر رضا شروین بدو )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 دکتر بهرام یارعلی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 تاریخبرگزاری:15تیر1399

عنوان:
کاربردنقشهبرداریمغزدرعلوماعصاب

 سخنرانان:
 دکتر محمدتقی جغتایی  )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ریاست انجمن علوم اعصاب(

  دکتر محمدعلی نظری )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
 دکتر فاطمه سادات میرفاضلی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

 تاریخبرگزاری:14تیر1399

عنوان
کاربردنقشهبرداریمغزدرجراحیاعصاب

 سخنرانان:
 دکتر سعید اورعی یزدانی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

 دکتر امین جهان بخشی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
 دکتر سجاد شفیعی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

 تاریخبرگزاری:10تیر1399

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

زیوم
مپو

پنلهایچهارمینسمپوزیومتازههاینقشهبرداریمغزایرانس
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هاوآموزشهای
رویداد

مجازی

گاهملی
آزمایش

داریمغز
نقشهبر

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 94



هاوآموزشهای
رویداد

مجازی

گاهملی
آزمایش

داریمغز
نقشهبر

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزباهدفرشدوتوسعهیدانشوفناوری

به را نقشهبرداریمغزتالشمیکندکهخدماتیپیشرفتهومنحصربهفرد

نماید، ارائه بهتمامیپژوهشگرانومتخصصینسراسرکشور نوین شیوه

در کووید-19 ویروس از آمده پیش شرایط به توجه با راستا همین در

کشورولزومرعایتپروتکلهایبهداشتیوحفظسالمتپژوهشگرانو

همچنینعدمتوقفترویجعلومنقشهبرداریوتوانمندسازیپژوهشگران،

موضوعهای با مجازی آموزشی رویدادهای برگزاری به اقدام آزمایشگاه

مرتبطبهنقشهبرداریمغزکردهاست.

اقداماتورویدادهایآموزشیمجازیبهشرحزیرارائهمیگردد:

وبینارهایبرگزارشده

پنلهایبرگزارشده

کارگاههایبرگزارشده

سمینارهایبرگزارشده

پنلووبینارهایبرگزارشدهدررویدادهایکشوری

جلساتمشاورهبرگزارشده

وبینارهایپیشرو

سمینارهایپیشرو

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایمسئولیتآموزشیوترویجیخودبابهکارگیریاساتیدبرجسته

حوزهنقشهبرداریمغزوبینارهایآموزشیراتدوینوبهعالقمنداناینحوزهبهصوراترایگانارائهمیکند.

تعداد

وبینارها پنل ها کارگاه ها سمینار استانی رویدادهای کشوری مشاوره

1۰۰ 7 1۸ 6 7 16

تعداد

تعداد اساتید مشارکت کننده نفر ساعت نفر ساعت تعداد

135 27۰1۰ 91۸9 5۰۰ 15۴
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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

1۰۰ 5۰ 25 فروردین معرفی نوروفیدبک و کاربرد آن در علوم اعصاب بالینی دکتر محمد علی نظری 1

15۰ 75 30 فروردین کاربردهای fNIRS در علوم شناختی دکتر زهرا عینالو 2

2۰۰ 1۰۰ 1 اردیبهشت fMRI اصول فیزیک و مهندسی دکتر وحید ملکیان 3

1۸۰ 9۰ 3 اردیبهشت مقدمه ای بر پردازش تصاویر مغزی و معرفی نرم افزارهای آن مهندس هنگامه مرزبانی ۴

11۰ 55 6 اردیبهشت نقشه برداری مغز و ارزیابی شناختی: اصول و کاربردها دکتر علیرضا مرادی 5

27۰ 135 8 اردیبهشت آشنایی با ابزار آشوب در تحلیل سیگنال های مغزی دکتر قاسم صادقی بجستانی 6

19۰ 95 13 اردیبهشت MRI مبانی نقشه برداری مغز با روش دکتر وحید ملکیان 7

2۰۰ 1۰۰ 15 اردیبهشت مبانی ثبت و پردازش سیگنال های EEG در نقشه برداری مغز مهندس فروغ نجفی ۸

21۰ 1۰5 16 اردیبهشت کاربردهای هوش مصنوعی در پردازش سیگنال های پزشکی مهندس مجتبی حاجیان 9

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ش های
موز

 و آ
دها

ویدا
ر

جازی
م

وبینارهایهایبرگزارشده

جمعکل
تعدادنفرات:6200
نفرساعت:11572
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

16۰ ۸۰ 17 اردیبهشت آناتومی سیستم لیمبیک دکتر عباس علی آقایی 1۰

12۰ 60 21 اردیبهشت ارزیابی استرس ذهنی با استفاده از طیف نگاری مادون قرمز نزدیک 
کارکردی آقای ناصرحکیمی 11

1۴۰ 70 22 اردیبهشت اصول ردیاب چشمی و کاربردهای آن در نقشه برداری مغز مهندس مجید عباسی 12

212 106 24 اردیبهشت آنالیز ساختار تکالیف شناختی در مطالعات نقشه برداری مغز دکتر ستاره مختاری 13

16۸ 84 27 اردیبهشت کاربرد و روش های نقشه برداری مغز در جراحی تومورهای مغزی
)جلسه اول( دکتر محمد نامی 1۴

226 113 28 اردیبهشت
مبانی ثبت و پردازش سیگنال های EEG در

نقشه برداری مغز مهندس فروغ نجفی 15

1۴۰ 7۰ 29 اردیبهشت
کاربرد و روش های نقشه برداری مغز در جراحی تومورهای مغزی

)جلسه دوم( دکتر محمد نامی 16

1۴2 71 31 اردیبهشت fMRI آشنایی با اصول پردازش داده دکتر وحید ملکیان 17

1۴۴ 72 3 خرداد
استفاده از ابزارهای آشوبی بعد فرکتال و بعد همبستگی در پردازش 

MATLAB با استفاده از EEG
دکتر قاسم صادقی بجستانی 1۸

17۴ ۸7 7 خرداد آشنایی با علوم اعصاب سیستمی دکترمحمدرضا ابوالقاسمی 19
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

2۰۰ 1۰۰ 1۰ خرداد مروری بر پروژه کانکتوم انسانی دکتر راجی مهر 2۰

12۰ 60 12 خرداد TMS مروری بر مطالعات
)کاربرد درمانی،طراحی کویل و مدلسازی اثرات TMS بر مغز( مهندس هنگامه مرزبانی 21

16۴ 82 17 خرداد کاربردهای ام.آر.آی مولتی پارامتریک در نقشه برداری مغز دکتر سلیقه راد 22

72 36 18 خرداد آنالیز و کمی سازی تصاویر DTI بر پایه پایپ الین انیگما دکتر صادق مسجودی 23

116 58 19 خرداد کاربرد رویکردهای چندمدالیته ای برای درک پدیده های شناختی
)جلسه اول( دکتر عابد حسینی 2۴

1۰6 53 21 خرداد کاربرد رویکردهای چندمدالیته ای برای درک پدیده های شناختی 
)جلسه دوم( دکترعابد حسینی 25

172 ۸6 24 خرداد کاربرد روش های تحریک مغزی درنقشه برداری مغز دکتر رضا رستمی 26

2۴۰ 12۰ 25 خرداد EEGLAB با استفاده از تولباکس EEG پیش پردازش سیگنال
)جلسه اول( مهندس سپیده خنیوه 27

166 ۸3 26 خرداد طراحی و متدولوژی پژوهش در نقشه برداری مغز دکترسید امیرحسین بتولی 2۸

226 113 27 خرداد EEGLAB با استفاده از تولباکس EEG پیش پردازش سیگنال
)جلسه دوم( مهندس سپیده خنیوه 29
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

1۴۸ 7۴ 31 خرداد نقشه برداری مغز و ارزیابی شناختی، اصول و کاربردها
)جلسه اول( دکتر محمدرضا ناظم زاده 3۰

16۴ 82 1 تیر نقشه برداری مغز و ارزیابی شناختی، اصول و کاربردها
)جلسه دوم( دکتر محمدرضا ناظم زاده 31

16۰ 80 2 تیر fNIRS مبانی نقشه برداری مغز با روش دکتر میرشهرام صفری 32

162 81 4 تیر نوروبیولوژی و نوروفیزیولوژی شبکه های عصبی دکترمسعود نصرت آبادی 33

162 81 7 تیر کاربرد بیوفیدبک و پیشرفت های آن در یک دهه ی اخیر
)جلسه اول( دکترمسعود نصرت آبادی 3۴

162 ۸1 9 تیر کاربرد نوروفیدبک و پیشرفت های آن در یک دهه ی اخیر
)جلسه دوم( دکتر مسعود نصرت آبادی 35

166 ۸3 10 تیر جایگاه تصویربرداری و یادگیری ماشین در بیوبانک ها دکتر پیتر فن اوین 36

2۰2 1۰1 14 تیر اصول VR و کاربرد آن در نقشه برداری مغز دکترمحمد نامی 37

19۰ 95 16 تیر نورومارکتینگ دکتر علی بنیادی نایینی 3۸

126 63 17 تیر
آموزش به کارگیری تسک بویایی در نقشه برداری مغز به کمک 

اولفکتومتر
دکتر آرش زارع صادقی 39
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

112 56 1۸ تیر طراحی و متدولوژی تحقیق در مطالعات نقشه برداری مغز با تمرکز بر 
Longitudinal پژوهش های دکتر محمد مهدی میرباقری ۴۰

15۰ 75 19 تیر بیوبانک های تصویربرداری اروپایی دکتر برنارد ژیبو ۴1

2۴6 123 21 تیر اصول طراحی تسک و کاربرد آن در نقشه برداری مغز دکترمحمد نامی ۴2

13۸ 69 23 تیر پیشرفت های تحریک الکتریکی مغز در1۰ سال گذشته
)جلسه اول(

دکتر مسعود نصرت آبادی ۴3

2۰۴ 1۰2 25 تیر fMRI مبانی طراحی تسک مهندس مجید عباسی ۴۴

156 7۸ 2۸ تیر پیشرفت های تحریک مغناطیسی مغز در1۰ سال گذشته
)جلسه دوم(

دکتر مسعود نصرت آبادی ۴5

152 76 3۰ تیر Neuroscience و Neuroimaging کاربردهای واقعیت مجازی در مهندس علی رضایی ۴6

1۴6 73 ۴ مرداد تصمیم گیری اجتماعی از منظر عصب شناختی دکترآناهیتا خرمی بنارکی ۴7

12۰ 6۰ 6 مرداد چرا بیو بانک ها سودمند هستند؟ دکتر منصور فاتحی ۴۸

166 ۸3 11 مرداد
آشنایی با آنالیز مورفومتری تصاویر MRI مغز با استفاده

Free Surfer از نرم افزار
)جلسه اول(

مهندس هنگامه مرزبانی ۴9
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

12۸ 6۴ 13 مرداد آشنایی با آنالیز مورفومتری تصاویر MRI مغز با استفاده
از نرم افزار Free surfer )جلسه دوم(

مهندس هنگامه مرزبانی 5۰

13۰ 65 19 مرداد CANTAB معرفی روش های ارزیابی شناختی با
و کاربرد آن در نقشه برداری مغز

عبداله محمدیان 51

116 5۸ 21 مرداد ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران بهاره سیاه لو 52

12۴ 62 26 مرداد روند ثبت و سفارش پروژه پژوهشی در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران فتانه پورک پور 53

172 ۸6 27 مرداد تعامل مدل سازی و تصویربرداری مغز دکتر عبدالحسین عباسیان 5۴

12۰ 6۰ 3۰ مرداد مخزن داده های پزشکی: بایدها و نبایدها دکتر هنینگ مولر 55

222 111 6  شهریور یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل داده های پزشکی با
پایتون- گوگل کولب

رامین ناطقی 56

13۰ 65 12 شهریور تسهیل پژوهش های الکتروانسفالوگرام با استفاده از
بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

زینب خداکرمی 57

156 7۸ 12 شهریور پروتزهای مغزی دکتر محمود امیری 5۸

136 6۸ 19 شهریور )EMG( مقدمه عملی بر ثبت و پردازش الکترومیوگرافی سطحی مهندس نرگس صادق بیگی 59
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

17۴ ۸7 22 شهریور )ERP( مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد مهندس فروغ نجفی 6۰

1۴ 7 ۸ مهر آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک
fNIRS و روند اخذ داده مهندس سوسن کهزاد 61

76 3۸ 1۴ مهر آناتومی و فیزیولوژی کاربردی مغز دکتر حسن مروتی 62

52 26 19 مهر واقعیت مجازی، افزوده، ترکیبی: فناوری آینده در خدمت مطالعات 
علوم شناختی دکتر علی اصغر صفائی 63

7۰ 35 23 مهر مبانی نقشه  برداری مغز با استفاده از روش های تحریک مغزی دکتر زهرا قریشی 6۴

2۸ 1۴ 5 آبان کاربرد نقشه برداری مغز در تراکتوگرافی نخاع در ایجاد ضایعات محدود 
نخاح در مدل بی  اختیاری ادراری دکتر عبدالمحمد کجباف زاده 65

3۰ 15 1۰ آبان fMRI نکات مهم در انجام مطالعات دکتر سید امیرحسین بتولی 66

16 ۸ 15 آبان کاربرد تکنیک CSF flowmetry در ارزیابی بالینی دکتر آیدین تقي لو 67

۸7 5۸ 2۴ آبان آشنایی با نوروفیدبک و مفاهیم اولیه آن دکتر ندا بهزاد فر 6۸

392 196 3۰ آبان تشخیص و درمان اختالل نقص توجه بیش فعالی مبتنی بر
نشانگرهای زیستی دکتر آندر آس مولر 69
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

1۰ 1۰ 1 آذر EEG بررسی اثر اصوات تونال و بار کاری بر سیگنال های دکتر مرضیه صادقیان 7۰

72 ۴۸ 1۰ آذر وبینار بیومکانیک آسیب های ترومایی مغز: دانش فعلی و مسیر 
تحقیقات آینده دکتر مهدی شفیعیان 71

75 3۰ 17 آذر نگاهی نو به چندگونگی عصب شناختی و کاربرد نقشه برداری مغز در 
نارساخوانی فاطمه ذوالفقاریان 72

51 3۴ 22 آذر مبانی سایکوفیزیک دکتر منیره محجوب 73

6۸ 3۴ 1۰ دی وبینار حافظه و مروری بر ارزیابی حافظه کن تب )CANTAB( و وینا 
)Vienna(

دکتر علیرضا مرادی
سروش لهراسبی   7۴

۴6 23 15 دی آیا شبکه های مغزی با تسک های ورزشی - متابولیکی سازگاری پیدا 
می کنند؟ دکتر مریم نورشاهی 75

22 22 22 دی دیفیوژن و پرفیوژن در MRI روانپزشکی دکتر مرضیه نظام زاده 76

12 12 2۴ دی کاربرد هوش مصنوعی در همه گیری بیماری کووید 19 دکتر رضا شالباف
حسین ترقی 77

۴9.5 33 27 دی چگونه از سرور محاسباتی برای نقشه برداری مغز استفاده کنیم؟ مهندس مجید صابری 7۸

25.5 17 3۰ دی ثبت پتانسیل فراخوانده حرکتی )MEP( و معرفی پروتکل های
TMS Paired-Pulse

مهندس نرگس صادق بیگی 79

103کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ش های
موز

 و آ
دها

ویدا
ر

جازی
م

وبینارهایهایبرگزارشده

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

32 32 6 بهمن رادیومیک در تصویربرداری مغز دکتر منصور فاتحی ۸۰

۴۴ ۴۴ 1۴ بهمن واسط های مغز - ماشین: مفاهیم اولیه و کاربردها زینب خداکرمی ۸1

6۸ 3۴ 1۸ بهمن فیزیک و تکنیک های جنرال ام آر مغز دکتر صادق دهقانی ۸2

27 27 19 بهمن عصب شناسی جذابیت، کاربردی نوین از نقشه برداری مغز آقای محسن دادجو ۸3

66 ۴۴ 2۰ بهمن بهره گیری از تکنیک DTI برای تشخیص آلزایمر مهندس مجید عباسی سی سرا ۸۴

19 19 21 بهمن نقش تصویربرداری پیشرفته عصبی در بیماری های مغز حمیده وفائیان ۸5

71 71 23 بهمن  )tDCS( آخرین اخبار از تحریک الکتریکی مستقیم مغز پروفسور مایکل نیچه ۸6

66 ۴۴ 2۸ بهمن کاربردهای VR در علوم اعصاب مهندس علی رضائی ۸7

66 ۴۴ 29 بهمن کاربردهای یادگیری ماشین در پردازش سیگنال های پزشکی مهندس مجتبی حاجیان ۸۸

117 7۸ 3۰ بهمن فیزیولوژی مغز و شناخت در ارتباط با چرخه های شبانه روزی و اهمیت 
آن در تحقیقات تحریک مغزی دکتر علی صالحی نژاد ۸9
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

36 36 2 اسفند کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنال های حیاتی
)جلسه اول( دکتر قاسم صادقی بجستانی 9۰

3۸ 19 ۴ اسفند مفهوم هوش و بررسی آزمون ریون 2 به عنوان آزمون هوش دکتر علیرضا مرادی
91 سروش لهراسبی

36 36 ۴ اسفند کاربرد سایبرنتیک و آشوب در پردازش سیگنال های حیاتی
)جلسه دوم( دکتر قاسم صادقی بجستانی 92

69 ۴6 9 اسفند EEGlab با استفاده از نرم افزار EEG پیش پردازش سیگنال سپیده خنیوه 93

19 19 آشنایی با مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک و روند اخذ داده  1۴ اسفند
fNIRS

مهندس سوسن کهزاد 9۴

63 ۴2 17 اسفند )ERP( مقدمه ای بر ثبت و پردازش سیگنال های وابسته به رخداد مهندس فروغ نجفی 95

51 3۴ 17 اسفند روش های انتخاب ویژگی و کاربردها، در نوروایمیجینگ بهاره سیاه لو 96

67.5 ۴5 19 اسفند MATLAB آشنایی با ابزارهای یادگیری عمیق در محیط مهندس فتانه پورک پور 97

63 ۴2 23 اسفند MRI انواع سکانس های مهندس محسن کهن پور 9۸

75 5۰ 25 اسفند
بررسی اجمالی آزمون عصب روانشناختی کن تب )CANTAB( و 

کاربرد آن در بالین و تحقیق
دکتر علیرضا مرادی
99 سروش لهراسبی

69 ۴6 26 اسفند بهره گیری از مدل  های یادگیری عمیق در تشخیص مراحل آلزایمر مهندس مجید عباسی سی سرا 1۰۰
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در حاشیه سمپوزیوم چهارم 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.

جمعکل
تعدادنفرات:780

نفرساعت:1002

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

22۸ 11۴ 7  تیر یادگیری ماشین در نقشه برداری مغز
دکتر بهادر مکی  آبادی

دکتر فواد قادری
 دکتر علی اکبر کیایی

1

17۸ 89 ۸  تیر نگاهی نو به کاربرد نقشه برداری مغز در اختالل کارکرد اعصاب
دکتر محمد اربابی

 دکتر فهیمه حاجی آخوندی
دکتر سعیده زمردی

2

156 78 1۰ تیر کاربرد نقشه برداری مغز در جراحی اعصاب
دکتر سعید اورعی یزدانی
 دکتر امین جهان بخشی

دکتر سجاد شفیعی
3

16۸ 84 1۴ تیر نقشه برداری مغز در علوم اعصاب
دکتر محمدتقی جغتایی
 دکتر محمدعلی نظری

دکتر فاطمه سادات میرفاضلی
۴

136 68 15 تیر Noise vs Signal in Clinical Electroencephalography

دکتر محمدباقر شمس الهی
 دکتر محمود محمدی
دکتر رضا شروین بدو
دکتر بهرام یارعلی

5

136 68 5 مرداد پنل کاربرد fNIRS در نقشه برداری مغز
دکتر سیدکمال الدین ستاره دان

دکتر مهرداد دادگستر
دکتر زهرا عینالو

6

55۸ 501 1۸ آبان پنل آنالین نگاهی به اختالل بیش فعالی و
نقص توجه از کودکی تا بزرگسالی

دکتر حمید رحمانیان
دکتر مهدی تهرانی دوست 7

پنلهایبرگزارشده
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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:777
نفرساعت:1364

نفرساعت تعدادنفرات زمان رویداد موضوع سخنران شماره

3۰۰ 15۰ 11 اردیبهشت یازدهمین کنگره بینایی ماشین و 
پردازش تصویر ایران

پنل پردازش تصویر در علوم اعصاب؛ 
کاربردها و تکنیک ها

دکتر حمید سلطانیان زاده
دکتر محمدرضا ناظم زاده

دکتر کامران کاظمی
1

25۸ 129 26  تیر دومین کنگره عصب
روانپزشکی ایران

پنل کاربرد و تفسیر fMRI در 
عصب روانپزشکی

دکتر حسن هاشمی
دکتر سیدمهدی تهرانی دوست 

دکتر امیرحسین بتولی
2

53 53 2۴ مرداد IPM مدرسه هوش مصنوعی در
وبینار نقش بایوبانک ها در تحقیقات 

هوش مصنوعی
دکتر منصور فاتحی 3

322 161 31 مرداد هشتمین همایش بین المللی
علوم شناختی

نقشه برداری مغز در علوم شناختی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمدرضا ناظم زاده
دکتر امیرحسین بتولی

۴

6۰ 6۰ 15 شهریور وبینار فناوری های نوین در
علوم اعصاب

نقش بیوبانک ها در پژوهش های 
علوم اعصاب: معرفی بیوبانک

نقشه برداری مغز ایران
دکتر منصور فاتحی 5

256 17۸ 1۸ آبان
 Camden and Islington NHS
Foundation Trust و انجمن 
روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

نگاهی به اختالل بیش فعالی و نقص 
توجه از کودکی تا بزرگسالی

دکتر حمید رحمانیان
دکتر مهدی تهرانی دوست 6

115 ۴6 13 اسفند دانشگاه تهران و پژوهشکده
فناوری های همگرا

نقشه  مغزی برای عموم؟
دکتر رضا رستمی

دکتر عبدالحسین وهابي
دکتر محمدرضا ناظم زاده

دکتر رضا کاظمي

7

پنلووبینارهایبرگزارشدهدررویدادهایکشوری
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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:739
نفرساعت:9620

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

516 ۴3 1 الی 3 مرداد
 Longitudinal اصول طراحی و متدولوژی یک پژوهش در مطالعات

نقشه برداری مغز
محمد مهدی میرباقری 1

۸12 5۸ 2 شهریور  الی 13 مهر
)یکشنبه ها(

EEG شانزدهمین کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های
)مقدماتی(

دکتر محمد مکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی 2

32۰ 32 5 مهر الی 21 آبان نورومدوالسیون بر پایه واقعیت مجازی و ابزارهای تکنولوژی عصبی دکتر محمد نامی
مهندس علی رضائی 3

1۰2۰ ۸5 3۰ مهر تا 2 آبان
NIH طراحی و پروپوزال نویسی با فرمت

نیماد و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ویژه اعضای هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر محمد مهدی میرباقری ۴

  21۰ ۴2 13 آذر کارگاه آموزشی ردیاب چشمی و کابردهای آن در نقشه برداری مغز دکتر آناهیتا خرمی
مهندس اصغر رنجبر 5

1۸۰ 1۸ 1۸ آبان الی 2۰ آذر کارگاه آموزش مبانی و کاربردهای سیستم طیف نگاری مادون قرمز 
fNIRS نزدیک

دکتر سید کمال ستاره دان
دکتر مهرداد دادگستر

دکتر زهرا عینالو
مهندس سوسن کهزاد

6

7۸ 26 15 آذر طراحی و آنالیز مطالعات تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی
با هدف شبکه های مغزی در اعتیاد دکتر آرش زارع صادقی 7

129 ۴3 19 آذر کارگاه آنالین آنالیز داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی دکتر الهه یارقلی ۸

179۴ 7۸ 6 الی 2۸ آذر EEG هفدهمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل سیگنال های دکتر محمد میکائیلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی 9

کارگاههایآموزشیبرگزارشده
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

1159 61 29 آذر الی 9 دی دوره تئوري و عملي MRI عملکردی
)fMRI(

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی
مهندس هنگامه مرزبانی

دکتر مجید صابری
1۰

2۴۰ 3۰ 27 آذر و ۴ دی نورومارکتینگ: شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری دکترعلی بنیادی نایینی 11

2۸۸ 2۴ 1۰ الی 12 دی کارگاه تئوری و عملی تشریح مغز دکتر عباس علی آقایی 12

192 16 13 و 15 دی کارگاه آنالین آشنایی با تصویربرداری DTI و ارتباطات ساختاری مغز دکتر فرزانه کیوانفرد
مهندس هنگامه مرزبانی 13

6۴۸ 5۴ 21 الی 25 دی کارگاه نقشه مغزی )QEEG( از دیتای خام تا گزارش بالینی:
کاربرد در تشخیص و درمان اختالالت روانپزشکی

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

دکتر فاطمه غالمعلی نژاد
1۴

۴2۰ 2۸ ۸ الی 1۰ بهمن کارگاه تئوری و عملی نوروفیدبک دکتر محمدعلی نظری 15

936 39
۸ بهمن

الی
6 اسفند

دوره آموزشی تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز
کاربردهای تحقیقاتی و بالینی

دکترسید محمد مهدی میرباقری 
مهندس نرگس صادق بیگی

دکتر محمود امیری
دکتر نرگس حسینی طباطبایی

دکتر لیال علی بیگلو
دکتر بابک باباخانی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

دکتر احمدرضا خاتون آبادی
دکتر آناهیتا خرمی

  16

39۰ 26 29 و 3۰ بهمن کارگاه مبانی نقشه برداری مغز در سطح شبکه های عصبی 17  دکتر میرشهرام صفری

2۸۸ 36 11 الی 3۰ بهمن fMRI کارگاه طراحی تسک مهندس مجید عباسی سی  سرا 1۸

کارگاههایآموزشیبرگزارشده
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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:369
نفرساعت:3128

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

65۰ 65 7 مرداد
آشنایی با مبانی نقشه برداری مغز و ابزارهای آن

)ویژه استان آذربایجان شرقی(

دکتر زهرا عینالو
دکتر رضا کاظمی

 دکتر سید ابوالفضل ولیزاده
1

3۰۴ 3۸ 25 و 26 شهریور 
سمینار آنالین دو روزه آشنایی با

مبانی نقشه برداری مغز و ابزارهای آن

دکتر اردالن اعرابی
دکتر ملک مکی

پروفسور اولیویر گودفروی
دکتر کامران کاظمی
دکتر حبیب اله دانیالی

2

936 7۸ 23 و 2۴ مهر
اصول و مبانی تحریک مغزی
)tDCS. TMS و نوروفیدبک(

دکتر رضا کاظمی
دکتر علیرضا مرادی
دکتر کیومرث نجفی

دکتر زهرا عینالو
دکتر سجاد شفیعی

دکتر غالمعلی حسین زاده
دکتر واالبه جاناردهان
دکتر محمد میکائیلی
دکتر منصور فاتحی

دکتر آرمین اهلل وردی
دکتر بابک بخشایش

3

سمینارهایبرگزارشده
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

23۴ 7۸ 29 آبان سمینار آنالین نقشه برداری مغز بر
اساس تحریک مغناطیسی

دکترمجید برکتین
سید علیرضا خوش نویس
دکتر فاطمه سادات ناجی

دکتر رضا رستمی

۴

62۰ 62 26 و 27 آذر
اولین سمینار آنالین دو روزه مبانی
نقشه برداری مغز و کابردهای آن

ویژه استان زنجان

دکتر جاوید پیمانی
دکتر  مهرداد دادگستر
دکتر محمد میکائیلی
دکتر منصور فاتحی

دکتر غالمعلی حسین زاده
دکتر سیف اله رسولی
دکتر میثم هاشمی

دکتر علیرضا ولی زاده
دکتر محمد سلطانی
دکتر الهام فقیه زاده

5

3۸۴ ۴۸ 29 و 3۰ دی
سمینار آنالین دو روزه مبانی

نقشه برداری مغز و کاربردهای آن
ویژه استان گلستان

دکترسید آیدین ساجدی
دکتر غالمعلی حسین زاده

دکتر مجید زیارت بان
دکتر محمدهادی قریب
دکتر محمد میکائیلی

دکتر رضا شالباف 
دکتر روزبه شمس امیری

 دکتر منصور فاتحی 
دکتر علیرضا مرادی

رضا کاظمی
دکتر مهدی اعرابی
دکتر زهرا عینالو

6

سمینارهایبرگزارشده
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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.

نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

2۰ 2۰ 2 اردیبهشت روش استخراج منابع مغزی دکتر بهادر مکی آبادی 1

2۰ 2۰ 15 مرداد MRI روش های کمی سازی تصاویر دکتر حمید سلیقه راد 2

25 25 22 مرداد روش استخراج منابع مغزی   دکتر بهادر مکی آبادی 3

22 22 5 شهریور  اهمیت مطالعات پیش بالینی و تصویربرداری دکتر احسان شریف پاقلعه ۴

19 19 2 مهر اهمیت مطالعات پیش بالینی و تصویربرداری دکتر احسان شریف پاقلعه 5

3۰ 3۰ 16 مهر پردازش زبانی )تولید، درک، بازشناسی واژه( و دو زبانگی دکتر مهدی پورمحمد 6

16 16 3۰ مهر رابط های مغز و رایانه مبتنی بر پتانسیل های برانگیخته بینایی و شنوایی   دکتر امیرهمایون جعفری 7

15 15 1۴ آبان MRI نانو ذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در دکتر ناهید سرلک ۸

جلساتمشاورهبرگزارشده

جمعکل
تعدادنفرات:324

نفرساعت:324
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نفرساعت تعدادنفرات زمان موضوع سخنران شماره

17 17 2۸ آبان مداخالت عصب روان شناختی و عملکرد ورزشکاران دکتر مهدی شهبازی 9

25 25 5 آذر اختالالت زبانی-شناختی در دمانس دکتر احمد رضا خاتون  آبادی 1۰

13 13 19 آذر نورواتیک: پل ارتباطی بین پیشرفت علوم اعصاب و دنیای اخالق دکتر صدیقه کهریزی 11

1۰ 1۰ 17 دی ارگونومی مشارکتی و روش های دستیابی به تصمیم های توافقی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه 12

۸ ۸ 2۴ دی معرفی روش توربین مغزی در ارگونومی مشارکتی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه 13

1۰ 1۰ ۸ بهمن تئوری و کاربردهای سیگنال های طیف نگاری مادون قرمز نزدیک 
)fNIRS( دکتر مهرداد دادگستر 1۴

۴2 ۴2 15 بهمن روانپزشکی محاسباتی و مدلسازی ریاضی نورون و تحلیل رفتار آن دکتر گلناز بغدادی 15

32 32 29 بهمن روش های تحقیق در علوم اعصاب شناختی دکتر گلناز بغدادی 16

جلساتمشاورهبرگزارشده
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 مقدمهایبرپردازشتصاویرمغزیومعرفینرمافزارهایآن

 تاریخ:چهارشنبه3اردیبهشت1399

 استاد:
 مهندسهنگامهمرزبانی

مسئول آزمایشگاه های پردازش تصویر، تحریک مغزی و واقعیت مجازی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 نقشهبرداریمغزوارزیابیشناختی؛اصولوکاربردها

 تاریخ:شنبه6اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترعلیرضامرادی

دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه انستیتو روان پزشکی دانشگاه لندن
استاد روان شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

رئیس پژوهشکده علوم شناختی  

EEGآشناییباتئوریآشوبدرتحلیلسیگنال 

تاریخ:دوشنبه8اردیبهشت1399

 استاد:
دکترقاسمصادقیبجستانی

دکتری مهندسی پزشکی
استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(

مدیر گروه مهندسی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری های زیستی و سالمت
 دانشگاه امام رضا )ع( 

 کاربردهایfNIRSدرعلومشناختی

 تاریخ:30فروردین1399

 استاد:
 دکترزهراعینالو

دکتری مهندسی پزشکی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

fMRIاصولفیزیکومهندسی 

 تاریخ:دوشنبه1اردیبهشت1399

 استاد:
 دکتروحیدملکیان

دکتری رشته مهندسی پزشکی تصویربرداری عملکردی
دانشگاه صنعتی شریف تهران

UCLA ,IPM محقق پسا دکتری

 معرفینوروفیدبکوکاربردآندرعلوماعصاببالینی

 تاریخ:دوشنبه25فروردین1399

 استاد:
 دکترمحمدعلینظری

دکتری تخصصی علوم اعصاب از دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه
استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو شورای فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
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MRIمبانینقشهبرداریمغزباروش 

تاریخ:شنبه13اردیبهشتماه1399

 استاد:
 دکتروحیدملکیان

دکتری رشته مهندسی پزشکی تصویربرداری عملکردی
دانشگاه صنعتی شریف تهران

UCLA, IPM محقق پسا دکتری

 مبانیثبتوپردازشسیگنالهایeegدرنقشهبرداریمغز

تاریخ:دوشنبه15اردیبهشت1399

 استاد:
 مهندسفروغنجفی

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 یازدهمینکنفرانسملیواولینکنفرانسبینالمللی
بیناییماشینوپردازشتصویرایران

تاریخ:پنجشنبه11اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترحمیدسلطانیانزاده

دکتری برق سیستم و بیوالکتریک از دانشگاه میشیگان
 استاد و عضو هیئت علمی مهندسی بیوالکتریک دانشگاه تهران 

 کاربردهایهوشمصنوعیدرپردازشسیگنالهایپزشکی

تاریخ:سهشنبه،16اردیبهشت1399

 استاد:
 مهندسمجتبیحاجیان

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 آناتومیسیستملیمبیک

تاریخ:چهارشنبه17اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترعباسعلیآقایی

گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ارزیابياسترسذهنيبااستفادهازطیفنگاری
مادونقرمزنزدیککارکرديمغز

تاریخ:یکشنبه21اردیبهشت1399

 استاد:
 ناصرحکیمی

دانشجوي دکتري مهندسي پزشکي در دانشگاه اوترخت هلند
محقق در شرکت تجهیزات پزشکي آرتینس
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 اصولردیابچشمیوکاربردهایآندرنقشهبرداریمغز

تاریخ:دوشنبه22اردیبهشت1399

 استاد:
 آقایمهندسمجیدعباسیسیسرا

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس پردازش تصویر و مسئول آزمایشگاه ردیاب چشمی

 آنالیزساختارتکالیفشناختیدرمطالعاتنقشهبرداریمغز

تاریخ:چهارشنبه24اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترستارهمختاری

دکتری روان شناسی شناختی
استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز - دانشگاه شهید بهشتی

 کاربردوروشهاینقشهبرداریمغزدرجراحیتومورهایمغزی

تاریخ:شنبه27اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی انستیتو علوم اعصاب ایندیکاسات پاناماسیتی

 مبانیثبتوپردازشسیگنالهایeegدرنقشهبرداریمغز

تاریخ:یکشنبه28اردیبهشت1399

 استاد:
 مهندسفروغنجفی

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 کاربردوروشهاینقشهبرداریمغزدرجراحیتومورهایمغزی

تاریخ:دوشنبه29اردیبهشت1399

 استاد:
 دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی انستیتو علوم اعصاب ایندیکاسات پاناماسیتی

fMRIآشناییبااصولپردازشداده 

تاریخ:31اردیبهشت1399

 استاد:
 دکتروحیدملکیان

دکتری رشته مهندسی پزشکی تصویربرداری عملکردی
دانشگاه صنعتی شریف تهران

UCLA ,IPM محقق پسا دکتری
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 تحلیلسیگنالEEGبااستفادهازمعیارهایکمیسازیآشوب
)مفاهیموپیادهسازیدرمتلب(

تاریخ:3خرداد1399
 استاد:

 دکترقاسمصادقیبجستانی
دکتری مهندسی پزشکی

استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(
مدیر گروه مهندسی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری های زیستی و سالمت  

دانشگاه امام رضا )ع(   

TMSمقدمهایبرمطالعات 
)کاربردتشخیصی،درمانیومدلسازیاثراتآن(

تاریخ:دوشنبه12خرداد1399

 استاد:
 مهندسهنگامهمرزبانی

دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
مسئول آزمایشگاه پردازش تصویر، تحریک مغزی، واقعیت مجازی و ردیاب چشمی

آشنایيباعلوماعصابسیستمی

تاریخ:چهارشنبه7خرداد1399

 استاد:
 دکترمحمدرضاابوالقاسمی

محقق پسادکترای پژوهشگاه دانش های بنیادی
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران    

کاربردهایام.ار.آيمولتیپارامتریکدرنقشهبرداریمغز

تاریخ:شنبه17خرداد1399

 استاد:
 دکترحمیدرضاسلیقهراد

استادیار مهندسی پزشکی،گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی

پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران    

مروریبرپروژهکانکتومانسانی

تاریخ:شنبه10خرداد1399

 استاد:
 دکتررضاراجیمهر

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه ایران
پژوهشگر غیر مقیم پژوهشکده علوم شناختی  

آنالیزوکمیسازیتصاویرDTIبرپایهپایپالینانیگما

تاریخ:یکشنبه18خرداد1399

 استاد:
 دکترصادقمسجودی

پژوهشگر فوق دکتری مهندسی پزشکی
گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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EEGLABبااستفادهازنرمافزارEEGپیشپردازشسیگنال 

تاریخ:یکشنبه25خرداد1399

 استاد:
 مهندسسپیدهخنیوه

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 کاربردرویکردهایچندمدالیتهایبرایدرکپدیدههای
شناختی»انجامدادن«یا»انجامندادن«

تاریخ:دوشنبه19خرداد1399

 استاد:
 دکترسیدعابدحسینی

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی

 طراحیومتدولوژیپژوهشدرنقشهبرداریمغز

تاریخ:دوشنبه26خرداد1399
 استاد:

 دکترسیدامیرحسینبتولی
عضو هیئت علمی گروه اعصاب در دانشکده فناوری های نوین پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص انجام مطالعات در حوزه اعصاب و علوم شناختی    

 کاربردرویکردهایچندمدالیتهایبرایدرکپدیدههای
شناختی»انجامدادن«یا»انجامندادن«

تاریخ:چهارشنبه21خرداد1399

 استاد:
 دکترسیدعابدحسینی

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی

EEGLABبااستفادهازنرمافزارEEGپیشپردازشسیگنال

تاریخ:سهشنبه27خرداد1399

 استاد:
 مهندسسپیدهخنیوه

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کاربردروشهایتحریکمغزیدرنقشهبرداریمغز

تاریخ:شنبه24خرداد1399
 استاد:

 دکتررضارستمی
دارای تخصص روان پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد گروه روان شناسی
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
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 نقشهبرداریمغزوارزیابیشناختی،اصولوکاربردها

تاریخ:شنبه31خردادو1تیر1399

استاد:
دکترمحمدرضاناظمزاده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

fNIRSمبانینقشهبرداریمغزباروش 

تاریخ:دوشنبه2تیر1399

 استاد:
 دکترجوادصفایی

متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه فردوسی مشهد 

نوروبیولوژیونوروفیزیولوژیشبکههایعصبی

تاریخ:چهارشنبه4تیر1399
 استاد:

 دکترمیرشهرامصفری
فوق دکتری علوم اعصاب از ریکن ژاپن

عضو هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مخ  

 کاربردبیوفیدبکوپیشرفتهایآندریکدههیاخیر

تاریخ:شنبه7تیر1399

 استاد:
 دکترمسعودنصرتآبادی

دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مدیر مرکز تخصصی توانمند سازی پارند  

 جایگاهتصویربرداریویادگیریماشیندربیوبانکها

تاریخ:سهشنبه10تیر1399

 استاد:
 دکترپیترفناوین

دانشیار انفورماتیک تصویربرداری پزشکی 
مدیر آزمایشگاه یادگیری ماشین دانشگاه خرونینگن هلند

 کاربردنوروفیدبکوپیشرفتهایآندریکدههیاخیر

تاریخ:دوشنبه9تیر1399

 استاد:
 دکترمسعودنصرتآبادی

دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مدیر مرکز تخصصی توانمند سازی پارند  
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 آموزشبهکارگیریتسکبویاییدرنقشهبرداریمغز
بهکمکاولفکتومتر

تاریخ:سهشنبه17تیر1399

 استاد:
 دکترآرشزارعصادقی

استادیار پژوهشی مهندسی پزشکی مرکز تحقیقات ریز فناوری در پزشکی
پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 طراحیومتدولوژیتحقیقدرمطالعاتنقشهبرداریمغز
Longitudinalباتمرکزبرپژوهشهای

تاریخ:چهارشنبه18تیر1399

 استاد:
 دکترمحمدمهدیمیرباقری

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی
مهندسی اعصاب و توان بخشی

هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران  و نورس وسترن آمریکا 

 اصولVRوکاربردآندرنقشهبرداریمغز

تاریخ:شنبه14تیر1399

 استاد:
 دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی انستیتو علوم اعصاب ایندیکاسات پاناماسیتی

 بیابانکهایتصویربرداریاروپایی

تاریخ:پنجشنبه19تیر1399

 استاد:
 دکتربرناردژیبو

پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصویر، دانشگاه رن، فرانسه

 نورومارکتینگ

تاریخ:دوشنبه16تیر1399

 استاد:
 دکترعلیبنیادینایینی

دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار  
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 اصولطراحیتسکوکاربردآندرنقشهبرداریمغز

تاریخ:شنبه21تیر1399

 استاد:
 دکترمحمدنامی

مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی انستیتو علوم اعصاب ایندیکاسات پاناماسیتی
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 چرابیوبانکهاسودمندهستند؟

 تاریخ:دوشنبه6مرداد1399

 استاد:
 دکترمنصورفاتحی

رادیولوژیست، بورد انفورماتیک تصویربرداری
رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک تصویر برداری پزشکی

مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 پیشرفتهایتحریکمغناطیسیمغزدر10سالگذشته

 تاریخ:شنبه28تیر1399

 استاد:
 دکترمسعودنصرتآبادی

دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مدیر مرکز تخصصی توانمند سازی پارند  

 کاربردهایتکنولوژیواقعیتمجازیدرنقشهبرداریمغز
وعلوماعصاب

 تاریخ:دوشنبه30تیر1399

 استاد:
 مهندسعلیرضائی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
کارشناس پردازش تصویر و واقعیت مجازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 پیشرفتهایتحریکالکتریکیمغزدر10سالگذشته

 تاریخ:دوشنبه23تیر1399

 استاد:
 دکترمسعودنصرتآبادی

دکتری روانشناسی سالمت، دانشگاه تهران 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

مدیر مرکز تخصصی توانمند سازی پارند  

تصمیمگیریاجتماعیازمنظرعصبشناختی

تاریخ:شنبه4مرداد1399

 استاد:
 دکترآناهیتاخرمیبنارکی

پزشک و دکترای علوم اعصاب شناختی
مدیر آموزشی پژوهشی کلینیک مغز و شناخت

fMRIمبانیطراحیتسکدر 

 تاریخ:چهارشنبه25تیر1399
 استاد:

 مهندسمجیدعباسیسیسرا
کارشناس آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
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 ساختاردادههادربیوبانکنقشهبرداریمغزایران

تاریخ:سهشنبه21مرداد1399

 استاد:
 بهارهسیاهلو

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

روندثبتوسفارشپروژهپژوهشیدربیوبانک
نقشهبرداریمغزایران

تاریخ:یکشنبه26مرداد1399

 استاد:
 فتانهپورکپور

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 آشناییباآنالیزمورفومتریتصاویرMRIمغزبااستفاده
Freesurferازنرمافزار

تاریخ:دوشنبه13مرداد1399

 استاد:
 مهندسهنگامهمرزبانی

دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
مسئول آزمایشگاه پردازش تصویر، تحریک مغزی، واقعیت مجازی و ردیاب چشمی

تعاملمدلسازیوتصویربرداریمغز

تاریخ:دوشنبه27مرداد1399

 استاد:
 دکترعبدالحسینعباسیان

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی 

معرفیروشهایارزیابیشناختیباCANTABوکاربرد
آندرنقشهبرداریمغز

تاریخ:یکشنبه19مرداد1399

 استاد:
 عبداهللمحمدیان

دانشجوی دکتری علوم شناختی
کارشناس ارزیابی و توان بخشی شناختی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب

 مخزندادههایپزشکی:بایدهاونبایدها

تاریخ:30مرداد1399

 استاد:
 دکترهنینگمولر

استاد کامپیوتر دانشگاه علوم کاربردی سوئیس
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 آشناییبامبانیطیفنگاریکارکردیمادونقرمزنزدیک
fNIRSورونداخذداده

تاریخ:سهشنبه8مهر1399

 استاد:
 مهندسسوسنکهزاد

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

 تسهیلپژوهشهایالکتروانسفالوگرامبااستفاده
ازبیوبانکنقشهبرداریمغزایران

تاریخ:چهارشنبه12شهریور1399

 استاد:
 زینبخداکرمی

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

)EMG(مقدمهایبرثبتوپردازشالکترومیوگرافیسطحی 

تاریخ:19شهریور1399

 استاد:
 مهندسنرگسصادقبیگی

کارشناس آزمایشگاه تحریک مغزی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 یادگیریعمیقبرایتجزیهوتحلیلدادههایپزشکیبا
پایتون-گوگلکولب

تاریخ:پنجشنبه6شهریور1399

 استاد:
 رامینناطقی

دانشجو دکتری مهندسی برق، پردازش تصاویر پزشکی

 مقدمهایبرثبتوپردازشسیگنالهایوابسته
)ERP(بهرخداد

تاریخ:22شهریور1399

 استاد:
 مهندسفروغنجفی

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 پروتزهایمغزی

تاریخ:چهارشنبه12شهریور1399

 استاد:
 دکترمحمودامیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رئیس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در  پزشکی

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب
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 مبانینقشهبرداریمغزبااستفادهازروشهایتحریکمغزی

تاریخ:چهارشنبه23مهر1399

 استاد:
 دکترزهراقریشی

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

کاربردنقشهبرداریمغزدرتراکتوگرافینخاعدرایجاد
ضایعاتمحدودنخاحدرمدلبیاختیاریادراری

تاریخ:دوشنبه5آبان1399

 استاد:
 دکترعبدالمحمدکجبافزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص ارولوژی کودکان 
رئیس مرکز تحقیقات اورولوژی کودکان و پزشکی بازساختی

آناتومیوفیزیولوژیکاربردیمغز

تاریخ:دوشنبه14مهر1399

استاد:
دکترحسنمروتی

دکتری عمومی دامپزشکی 
دکتری تخصصی علوم تشریح از دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

fMRIنکاتمهمدرانجاممطالعات

تاریخ:شنبه10آبان1399

 استاد:
 دکترسیدامیرحسینبتولی

عضو هیئت علمی گروه اعصاب در دانشکده فناوری های نوین پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص انجام مطالعات در حوزه اعصاب و علوم شناختی 

واقعیتمجازی،افزوده،ترکیبی:فناوریآیندهدر
خدمتمطالعاتعلومشناختی

تاریخ:19مهر1399

استاد:
دکترعلیاصغرصفائی

دکتری مهندسی نرم افزار از دانشگاه علم وصنعت
عضو هیئت علمی و مدیر گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب

 کاربردتکنیکCSF flowmetryدرارزیابیبالینی

 تاریخ:پنجشنبه15آبان1399

 استاد:
 دکترآیدینتقيلو

 متخصص رادیولوژی بیمارستان آراد
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 نگاهینوبهچندگونگیعصبشناختیوکاربرد
نقشهبرداریمغزدرنارساخوانی

 تاریخ:دوشنبه17آذر1399

 استاد:
 فاطمهذوالفقاریان

دانشجوی دکتری روانشناسی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی
عضو هیئت مؤسس انجمن اختالالت ویژه یادگیری ایران

EEGبررسیاثراصواتتونالوبارکاریبرسیگنالهای 

 تاریخ:شنبه1آذر1399

 استاد:
 دکترمرضیهصادقیان

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

Multimodal brain mapping :             
Acquisition an analysis requirements

 تاریخ:2آذرماه1399

 استاد:
 دکترغالمعلیحسینزاده

دکتری مهندسی برق دانشگاه تهران
معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 آشناییبانوروفیدبکومفاهیماولیهآن

 تاریخ:شنبه24آبان1399

 استاد:
 دکترندابهزادفر

دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار دانشکده برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 بیومکانیکآسیبهایتروماییمغز:
دانشفعلیومسیرتحقیقاتآینده

 تاریخ:دوشنبه10آذر1399

 استاد:
 دکترمهدیشفیعیان

استادیاردانشکده مهندسی پزشکی گروه آموزشی مهندسی بافت دانشگاه صنعتی شریف 

 وبینارآنالینتشخیصودرماناختاللنقصتوجه
بیشفعالیمبتنیبرنشانگرهایزیستی

 تاریخ:30آبان1399

 استاد:
 دکترآندرآسمولر

رئیس هیئت مدیره HBlmed و همکار دانشگاه هاروارد

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 126



 آیاشبکههایمغزیباتسکهايورزشي-متابولیکي
سازگاريپیدامیکنند؟

 تاریخ:دوشنبه15دی1399

استاد:
دکترمریمنورشاهی

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 

دیفیوژنوپرفیوژندرامآرآی

تاریخ:دوشنبه22دی1399

استاد:
دکترمرضیهنظامزاده

 دکتری فیزیک پزشکی، کارلتون کانادا 

کاربردهوشمصنوعیدرهمهگیریبیماریکووید19

تاریخ:چهارشنبه24دي1399
استاد:

دکتررضاشالباف
دانشجوی دکتری مهندسی برق، بیوالکتریک از دانشگاه علم و صنعت

پسادکتری علوم شناختی از دانشگاه کلمبیا
هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی، داور مجالت خارجی و داخلی علوم شناختی  

حسینترقی
دانشجوی دکتری مدل سازی شناختی در موسسه علوم شناختي

 مبانیسایکوفیزیک

 تاریخ:شنبه22آذر1399

 استاد:
 دکترمنیرهمحجوب

دکترای تخصصی اپتومتری و علوم بینایی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

)CANTAB(حافظهومروریبرارزیابیهایحافظهکنتب 
)Vienna(ووینا

 تاریخ:چهارشنبه10دی1399
 اساتید:

 دکترعلیرضامرادی
دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه انستیتو روان پزشکی دانشگاه لندن

استاد روان شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
رئیس پژوهشکده علوم شناختی  

 سروشلهراسبی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب

چگونهازسرورمحاسباتیبراینقشهبرداریمغزاستفادهکنیم؟

تاریخ:شنبه27دی1399

 استاد:
 مجیدصابری

کارشناس سرور محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بهرهگیریازتکنیکDTIبرایتشخیصآلزایمر

تاریخ:20بهمن1399

 استاد:
 مهندسمجیدعباسیسیسرا

کارشناس آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

واسطهایمغز-ماشین:مفاهیماولیهوکاربردها

تاریخ:سهشنبه14بهمن1399

 استاد:
 زینبخداکرمی

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

فیزیکوتکنیکهایجنرالامآرمغز

تاریخ:شنبه18بهمن1399

 استاد:
 دکترصادقدهقانی

هیئت علمی گروه تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ثبتپتانسیلفراخواندهحرکتی)MEP(ومعرفی
TMS Paired-Pulseپروتکلهای

تاریخ:سهشنبه30دی1399

 استاد:
 مهندسنرگسصادقبیگی

کارشناس آزمایشگاه تحریک مغزی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عصبشناسیجذابیت:کاربردینوینازنقشهبرداریمغز

تاریخ:یکشنبه19بهمن1399

 استاد:
 آقایمحسندادجو

مدیر امور آزمایشگاه های آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رادیومیکدرتصویربرداریمغز

تاریخ:دوشنبه6بهمن1399

 استاد:
 دکترمنصورفاتحی

رادیولوژیست، بورد انفورماتیک تصویربرداری
رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک تصویربرداری پزشکی

مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب
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کاربردهایVRدرعلوماعصاب

تاریخ:سهشنبه28بهمن1399

 استاد:
 مهندسعلیرضائی

کارشناس آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کاربردهاییادگیریماشیندرپردازشسیگنالهایپزشکی

تاریخ:چهارشنبه29بهمن1399

 استاد:
 مهندسمجتبیحاجیان

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نقشتصویربرداریپیشرفتهعصبیدربیماریهایمغز

تاریخ:سهشنبه21بهمن1399

استاد:
حمیدهوفائیان

کارشناس آزمایشگاه MRI آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارفیزیولوژیمغزوشناختدرارتباطباچرخههای
شبانهروزیواهمیتآندرتحقیقاتتحریکمغزی

تاریخ:30بهمن1399

 استاد:
 دکترعلیصالحینژاد

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

)tDCS(وبینارآخریناخبارازتحریکالکتریکیمستقیممغز

تاریخ:پنجشنبه23بهمن1399

استاد:
پروفسورمایکلنیچه

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

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب

 کاربردسایبرنتیکوآشوبدرپردازشسیگنالهایحیاتی

تاریخ:2اسفند1399

 اساتید:
 دکترقاسمصادقیبجستانی

مدیر گروه مهندسی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری های زیستی و سالمت
دانشگاه امام رضا )ع(   
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روشهایانتخابویژگیوکاربردها،درنوروایمیجینگ

تاریخ:یکشنبه17اسفند1399

استاد:
مهندسبهارهسیاهلو

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

EEGlabبااستفادهازنرمافزارEEGپیشپردازشسیگنال

تاریخ:شنبه9اسفند1399

 استاد:
 سپیدهخنیوه

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آشناییبامبانیطیفنگاریکارکردیمادونقرمزنزدیک
fNIRSورونداخذداده

تاریخ:پنجشنبه14اسفند1399

 استاد:
 مهندسسوسنکهزاد

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

 مفهومهوشوبررسیآزمونریون2بهعنوانآزمونهوش

تاریخ:دوشنبه4اسفند1399
 اساتید:

 دکترعلیرضامرادی
دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه انستیتو روان پزشکی دانشگاه لندن

استاد روان شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
رئیس پژوهشکده علوم شناختی  

 سروشلهراسبی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

)ERP(مقدمهایبرثبتوپردازشسیگنالهایوابستهبهرخداد

تاریخ:پنجشنبه14اسفند1399

 استاد:
 مهندسفروغنجفی

کارشناس آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 کاربردسایبرنتیکوآشوبدرپردازشسیگنالهایحیاتی

تاریخ:دوشنبه4اسفند1399
 استاد:

 دکترقاسمصادقیبجستانی
مدیر گروه مهندسی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری های زیستی و سالمت

دانشگاه امام رضا )ع(   

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب
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MATLABآشناییباابزارهاییادگیریعمیقدرمحیط 

تاریخ:سهشنبه19اسفند1399

 استاد:
 مهندسفتانهپورکپور

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

MRIانواعسکانسهای 

 تاریخ:شنبه23اسفند1399

 استاد:
محسنکهنپور

کارشناس آزمایشگاه MRI آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بررسیاجمالیآزمونعصبروانشناختیکنتب
  )CANTAB(وکاربردآندربالینوتحقیق

تاریخ:دوشنبه25اسفند1399
اساتید:

دکترعلیرضامرادی
دکتری روان شناسی بالینی از دانشگاه انستیتو روان پزشکی دانشگاه لندن

استاد روان شناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
رئیس پژوهشکده علوم شناختی  

سروشلهراسبی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بهرهگیریازمدلهاییادگیریعمیقدرتشخیص
مراحلآلزایمر

تاریخ:سهشنبه26اسفند1399
استاد:

مهندسمجیدعباسیسیسرا
کارشناس آزمایشگاه پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ینارها
وب
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کارگاهها

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ: 1الی3مردادماه1399

استاد: 
 دکترمحمدمهدیمیرباقری

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

سرفصلها:

 Longitudinal اصول طراحی و متدولوژی یک پژوهش در مطالعات 

نقشه برداری مغز

 طراحی و پروپوزال نویسی با فرمت NIH و نیماد و ستاد توسعه علوم

 و فناوری های شناختی

کارگاهآموزشیاصولطراحیومتدولوژییکپژوهشدرمطالعات
Longitudinalنقشهبرداریمغز
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ
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 تاریخ:2،10،16،23،30شهریورماه1399
6،13مهرماه1399

اساتید: 
 دکترمحمدمیکائیلی

استادیار دانشگاه شاهد
 دکترعلیمطیعنصرآبادی

استادیار دانشگاه شاهد

EEGشانزدهمینکارگاهثبت،تحلیلوپردازشسیگنالهای
)مقدماتی(
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موضوع:پیشنیازپردازشدیتا

سرفصلها:

 تبدیل و تحلیل فوریه

 فیلترها

)Independent Component Analysis( تحلیل مؤلفه های مستقل 

 ICA چیست؟

 نقشه های ICA و فعالیت های منابع مغزی

 استفاده از ICA برای حذف نویز

EEGLABموضوع:کاربانرمافزار

سرفصلها:

 ساختار داده در EEGLAB و وارد کرده داده در آن

 محل های کانال ها و رسم طیف فرکانسی کانال ها

 فیلترگذاری و حذف نویز

 استخراج اپوک ها

ICA و کاربرد با ICA تجزیه کردن داده با استفاده از 

ICA آشکار کردن آرتیفکت ها و حذف آن ها با 

 قسمتعملی)بهصورتمجازی(

EEGشانزدهمینکارگاهثبت،تحلیلوپردازشسیگنالهای
)مقدماتی(

سرفصلها:

 مکان الکترودها

 انواع الکترود

 اندازه گیری امپدانس

 ثبت دوقطبی و چندقطبی

موضوع:مقدمهایبرپتانسیلوابستهبررخدادوثبتآنها

سرفصلها:

 پروتکل شبیه سازی

VEP 

AEP 

SEP 

ERP 
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 تاریخ:23شهریورماهالی22مهرماه1399

اساتید: 
 دکترثریامهرابی:

 دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 آیدینغفاری:

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه اول مرحله لول آزمون brain bee سال 97
 دکترسعیدروستایی:

 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکترپیمانحسینیابهریان:

 پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی
 دکترمهدیهکرمی:
 دکترای علوم شناختی

 لیالفرمهینیفراهانی:
 کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی

 دکترمیرشهرامصفری:
 فوق دکترای علوم اعصاب شناختی از ریکن ژاپن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکترامیرحسینکریمیپناه:
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سارامحمدی:
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم مسابقه brain bee سال 9۸

 دکترفاطمهساداتمیرفاضلی:
 روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتررضاپناهی:
 دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از مترجمین کتاب حقایق مغز و دانش مغز

 دکتربهنامسور:
 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از مترجمین کتاب حقایق مغز و دانش مغز

 دکترآرشزارعصادقی:
 دکترای مهندسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکترشهرامضرابیان:
دکترای علوم اعصاب شناختی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

سرفصلها:
 مبانی مغز

 رشد دستگاه عصبی
 مغز در طول زمان
 یادگیری و حافظه

 تفکر و زبان
 هوشیاری و خواب
 احساس و ادراک

 حرکت
 بدن در تعادل

 اختالالت دوران کودکی
 اختالالت و بیماری های مغز

 داروها و مغز
 پژوهش در علوم اعصاب
 علوم اعصاب در جامعه
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نورومدوالسیونبرپایهواقعیتمجازیوابزارهایتکنولوژیعصبی

 تاریخ:17آبانماه1399

اساتید: 

 دکترمحمدنامی
مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عضو هیئت علمی انستیتو علوم 

اعصاب ایندیکا سایت پاناما سیتی

 مهندسعلیرضائی
کارشناس بخش واقعیت مجازی و پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سرفصلها:

 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 هم زمان از چند نفر 
 شبیه سازی و طراحی محیط همگام سازی مغز
VR همگام سازی شبیه سازی شده با استفاده از 

 جلسه عملی )به صورت مجازی(
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 تاریخ:19آبانماهالی13آذرماه1399

اساتید: 

 دکترسیدکمالستارهدان
استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

 دکترمهرداددادگستر
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 دکترزهراعینالو
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 مهندسسوسنکهزاد
کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سرفصلها:

)fNIRS( مباني و تئوري طیف نگاري مادون قرمزنزدیک 

fNIRS معرفي و کاهش تداخل هاي سیگنال 

fNIRS بررسي ارتباطات عملکردي مغز توسط سیگنال 

 کاربرد هاي fNIRS در علوم شناختي

fNIRS نحوه ثبت داده با دستگاه 

کارگاهآموزشمبانیوکاربردهایسیستمطیفنگاریمادونقرمزنزدیک
fNIRS

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 138



دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا
کارگاهآموزشیردیابچشمیوکاربردهایآندرنقشهبرداریمغز

 تاریخ:13آذرماه1399

اساتید: 

 دکترآناهیتاخرمی
پزشک و متخصص علوم اعصاب، کلینیک مغز و شناخت

 مهندساصغررنجبر
گروه علمی داج

سرفصلها:

 آشنایی با ساختار چشم

 مقدمه برای ترک و  نحوه کارکرد آن

 اصول های ترک و مطالعات علوم شناختی

 مقدمه ای بر ای ترک و مطالعات نورومارکت

 گذری بر مطالعات زبان شناختی و آی ترک

 ای ترکی و مطالعات بالینی

 طراحی تحقیق و ثبت و آنالیز داده )بخش عملی(
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 تاریخ:28،21،14،7،6آذر1399

اساتید: 
 دکترمحمدمیکائیلی

استادیار دانشگاه شاهد
 دکترعلیمطیعنصرآبادی

استادیار دانشگاه شاهد

سرفصلها:

EEG مقدمه ای بر تولید و ثبت 

 نحوه الکترود گذاشتن

 نحوه ثبت تک قطبی و دوقطبی

 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 مؤلفه های P و N و ارتباط آن ها 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

EEGهفدهمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای
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سرفصلها:

 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 مؤلف های مستقل ICA و تجزیه به زیر فضاها

 کاربرد ICA در پردازش سیگنال های مغزی، مؤلفه های مغزی و غیر مغزی

 بررسی طیف مؤلفه ها، فعالیت زمانی مؤلفه ها و نقشه مؤلفه ها ICA Topoplot برای 

تشخیص مؤلفه 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

 بکارگیری ICA در تمیز کردن سیگنال

EEG ها از سیگنال پیوستهERP استخراج 

 بررسی انواع نمایش ERP روی کانال ها و در زمان

 نمایش هم زمان ERPها با زمان واکنش و کاربردهای آن

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

ICA, ASR, ADJUST, ICLABEL غیر مغزی

 توضیح تحلیل زمان- فرکانس برای سیگنال های غیر ایستا

Time-frequency representation

EEGهفدهمینکارگاهثبت،پردازشوتحلیلسیگنالهای

STFT تبدیل فوریه زمان کوتاه 

Wavelet تبدیل ویولت 

 مفاهیم رزولوشن زمان و فرکانس، ارتباط آن ها

 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 آن ها در 

 مقدمه ای بر ارتباطات مغزی: ساختاری، عملکردی و مؤثر

Brain connectivity: structural, functional and effective

 بیان مفاهیم نحوه چرخش اطالعات و ارتباط بین نواحی مغز

AR بر پایه مدل Granger causality  تعریف ارتباطات مؤثر با روش گرنجر 

 تعریف مدل ar و mvar و فرمول بندی آن

 بیان تعاریف خانواده PDC و DTF و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم 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 مکان یابی 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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 تاریخ:15آذرماه1399

استاد: 

 دکترآرشزارعصادقی
عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرفصلها:

)fNIRS( مباني و تئوري طیف نگاري مادون قرمزنزدیک 

fNIRS معرفي و کاهش تداخل هاي سیگنال 

fNIRS بررسي ارتباطات عملکردي مغز توسط سیگنال 

 کاربرد هاي fNIRS در علوم شناختي

fNIRS نحوه ثبت داده با دستگاه 

طراحیوآنالیزمطالعاتتصویربرداریتشدیدمغناطیسیکارکردی
باهدفشبکههایمغزیدراعتیاد
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 تاریخ:چهارشنبه19آذرماه1399

استاد: 

 دکترالههیارقلی
)IPM( محقق پسادکتری در پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی

کارگاهآنالینآنالیزدادههایتصویربرداریتشدیدمغناطیسیکارکردی
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)fMRI(عملکردیMRIدورهتئوريوعملي

)اصولتصویربرداریوپردازشتصویر(

 تاریخ:29آذرماهو9،7،2،1بهمنماه1399

اساتید: 

 دکتروحیدملکیان
IPM و UCLA محقق پسادکتری

 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

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 144



دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

سرفصلها:

سرفصلهایبخشتئوری:

MRI آشنایی با دستگاه 

MRI اصول فیزیکی تصویربرداری 

)fMRI( عملکردی MRI اصول فیزیکی 

fMRI فیزیولوژی و منشأ 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 

سرفصلهایبخشعملی)مجازی(:

MRI بازدید از تجهیزات و لوازم در یک بخش تصویربرداری 
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

)fMRI(عملکردیMRIدورهتئوريوعملي
)اصولتصویربرداریوپردازشتصویر(
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 تاریخ:27آذرماهو4دیماه1399

اساتید: 

 دکترعلیبنیادینایینی

سرفصلها:

 پیوند نوروساینس و مارکتینگ و تولد نورومارکتینگ

 مزایای نورومارکتینگ و تمایز با مارکتینگ متداول

 بررسی نوروآناتومی برای بکارگیری نورومارکتینگ

 تبیین پارامترهای زیبایی، آگاهی، هوشیاری، حافظه، احساس

UI/UX کاربرد در طراحی: نوروپکیجینگ و 

 روش شناسی و ابزارهای مورد استفاده در نورومارکتینگ

 مطالعۀ موردی برندهای بین المللی در استفاده از نورومارکتینگ

 جنبه های اخالقی در آزمایش ها نورومارکتینگ

 بررسی عملی طراحی و اجرای پروژۀ نورومارکتینگ

نورومارکتینگ:شروعبازاریابیازاعماقذهنمشتری
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ:10الی12دیماه1399

استاد: 

 دکترعباسعلیآقایی
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  آناتومی  گروه  هیئت  علمی  عضو 

درمانی شهید بهشتی

سرفصلها:

 تشریح تئوری و عملی سیستم عصبی مرکزی

 آشنایی با ساختار عروقی مغز

 آشنایی با شکنج ها و لوب های مغزی

 آشنایی با آناتومی سیستم لیمبیک و عناصر تشکیل دهنده آن

 آشنایی با آناتومی هسته های قاعده ای - آشنایی با آناتومی مخچه

 آشنایی با ساقه مغزی و اعصاب کرانیال

کارگاهتئوریوعملیتشریحمغز
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ:13و15دیماه1399

اساتید: 

 دکترفرزانهکیوانفرد
دکترای تخصصی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مهندسیهنگامهمرزبانی
دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسئول آزمایشگاه پردازش تصویر و تحریک مغزی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاهآنالینآشناییباتصویربرداریDTIوارتباطاتساختاریمغز
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 آشنایی اولیه ترکتوگرافی

     مفهوم ترکتوگرافی

     معرفی دو روش اصلی ترکتوگرافی

 جمع بندی، بیان محدودیت های DTI و معرفی نرم افزارهای آنالیز

 اتصاالت ساختاری مغز 

     انواع اتصاالت مغزی

     آشنایی با اطلس های مغزی

     معیارهای انتخاب اطلس مناسب

     نحوه کمی سازی اتصاالت مغزی

     روش تعیین اتصاالت ساختاری

     مقدمه ای بر تئوری گراف

سرفصلهایبخشعملی:

ExploreDTI آشنایی با نرم افزار     

DTI پیش پردازش تصاویر     

     پردازش تصاویر DTI و ترکتوگرافی

     نحوه بدست آوردن پارامترهای یک ترکت خاص

     کانکتیویتی ساختاری و ابزارهای آنالیز آن

کارگاهآنالینآشناییباتصویربرداریDTIوارتباطاتساختاریمغز

سرفصلها:

سرفصلهایبخشتئوری:

MRI مباحث پیش نیاز 

     آشنایی با میدان های مغناطیسی و پالس های تحریک

MR بیان مفاهیم گرادیان ها در تصویربرداری     

     مفهوم وزن دار کردن تصویر

)DWI( تصویربرداری وزن دار شده با دیفیوژن 

     مفهوم دیفیوژن

     پروتکل کلی اندازه گیری میزان ضریب دیفیوژن مولکول ها

     تعریف پارامتر b و اهمیت مقدار آن در تشکیل تصویر

     فرمول بندی الزم برای تعیین ضریب دیفیوژن

DWI محدودیت تصویربرداری     

)DTI( تصویربرداری تانسور انتشار 

DTI با DWI مزیت جایگزینی     

DTI تفاوت های روند تصویربرداری در     

DTI حداقل های موردنیاز برای اخذ یک تصویر     

     نحوه کمی سازی تصاویر
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ:21الی25دیماه1399

اساتید: 

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

و گروه آتیه درخشان ذهن

 دکتررضاکاظمی
معاون پژوهشی آتیه درخشان ذهن

 دکترفاطمهغالمعلینژاد
مدیر بخش نوروساینس آتیه درخشان ذهن

سرفصلها:

ERP و EEG آشنایی با مبانی و کلیات 

 آشنایی با نحوه تشخیص و حذف آرتیفکت ها و نویزها

 آشنایی با بایومارکرهای QEEG در افراد سالم و بیمار

 آشنایی با پروتکل های درمانی و تجویز دارو بر مبنای نقشه مغزی

 آشنایی با نشانگرهای زیستی در اختالل نقص توجه- بیش فعالی

 آشنایی با مفهوم پتانسیل وابسته به رویداد )ERP( و کاربردهای بالینی آن

کارگاهنقشهمغزی)QEEG(ازدیتایخامتاگزارشبالینی:
کاربرددرتشخیصودرماناختالالتروانپزشکی
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 تاریخ:شنبه4الی25بهمنماه1399

استاد: 

 مهندسمجیدعباسیسیسرا

سرفصلها:

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 

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا
fMRIکارگاهطراحیتسک
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دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ:چهارشنبه8بهمنماهالیچهارشنبه6اسفندماه1399

اساتید: 

 دکترسیدمحمدمهدیمیرباقری
دکتری تخصصی مهندسی پزشکی، مهندسی اعصاب و توان بخشی

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

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی پزشکی
 مهندسنرگسصادقبیگی

کارشناس بخش تحریک مغزی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز )قسمت عملی(.
دکترنرگسحسینیطباطبایی

 Neurosurgical Neurology and Brain Mapping نورولوژیست و فلوشیپ
 دکترلیالعلیبیگلو

دکترای تخصصی علوم اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 دکتربابکباباخانی

فلوشیپ   درد،  فلوشیپ  بیهوشی،  متخصص  بالینی،  اعصاب  علوم  تخصصی  دکترای 
هیئت علمی  عضو   ،Neurocritical Care فلوشیپ  و   Neuroanesthesiology

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتررضارستمی

روان پزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 دکتررضاکاظمی

دکتری تخصص روانشناسی، معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن
 دکتراحمدرضاخاتونآبادی

دکتری تخصصی گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکترآناهیتاخرمی

پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، کلینیک مغز و شناخت 

مغز؛ مغناطیسی و الکتریکی تحریک روشهای آموزشی دوره
کاربردهایتحقیقاتیوبالینی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 152



در   TMS کاربردهای  و  مغز  روی  بر   TMS مختلف  اثرات  اندازه گیری  معیارهای   
تحقیقات و تشخیص های نورولوژی

     معیارهای اندازه گیری اثرات مختلف TMS بر روی مغز:
)Motor threshold )MT(     

)Motor Evoked Potential )MEP(     
Amplitude of )MEP(     

Silent Period     
Central Motor Conduction Time )CMCT(     

MEP input-output )I/O( Curve     
SICI, ICF and SICF     

     کاربرد در بیماری های پارکینسون، آلزایمر، سکته مغزی و ...
مغناطیسی  تحریک  با  حرکتی  اختالالت  و  عضالنی  عصبی  ضایعات  درد،  درمان   

)rTMS( فراجمجمه ای تکرار شونده مغز
     پارامترهای تحریک و انواع آن

     پروتکل های تحریک
     نتایج و دستاوردها
     مالحظات اخالقی

 Implications of neuromodulation and TMS in individuals with      
chronic pain states

افسردگی اساسی، )افسردگی بالینی روانشناسی در مغزی تحریک کاربرد
مقاومبهدرمان،افسردگیدوقطبی،اسکیزوفرنی،اختالالتاضطرابی،اعتیاد(

سرفصلها: 
 چارچوب ایمنی کار با TMS؛ بایدها و نبایدها

 آشنایی با کاربردهای بالینی TMS در افسردگی اساسی، افسردگی مقاوم به درمان، 
افسردگی دوقطبی

 آشنایی با کاربردهای بالینی TMS در اسکیزوفرنی، اختالالت اضطرابی، اعتیاد

کاربردتحریکالکتریکیمغزدربهبوداختالالتگفتاروزبان

سرفصلها:
 ماهیت نوروفیزیوژیک اختالالت اکتسابی گفتار و زبان

 مکانیسم و فیزیولوژی تحریک الکتریکی مغز
 اثربخشی تحریک الکتریکی مغز در آفازی

 کاربرد تحریک مغزی در مطالعات تحقیقاتی علوم اعصاب شناختی بالینی

سرفصلها:
 تاریخچه تحریک مغزی و مکانیسم های اثر تحریکات مغزی

)ECT, tDCS, TMS, VNS, DBS( انواع روش ها     
     تعاریف، تاریخچه ، مکانیزم عمل، کاربردها

     مقایسه روش ها )مزایا و معایب(

 تحریک مغناطیسی مغز )TMS(، انواع آن و استفاده از سیستم مکان یابی
     فیزیک تحریک مغناطیسی

     انواع کویل ها
     اتصال ساختاری و عملکردی مغز

     آشنایی با انواع تکنیک های تحریک مغزی
     پارامترهای تحریک مغناطیسی )فرکانس، شدت، فواصل بین تحریک و مکان تحریک(

     مکانیزم های بازیابی عملکردی )مطالعات چند مدالیته ای (
TMS      

TMS-MRI     
TMS-EEG     

TMS-fNIRS     
TMS نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه     

     نحوه گرفتن MEP و آستانه حرکتی
     آشنایی با سیستم Navigation و نحوه کار آن

     استفاده از سیستم Navigation و تعیین نقاط هدف با استفاده از MRI و بدون آن
     نحوه گرفتن MEP و آستانه حرکتی و ثبت نقشه مغزی

Navigation با استفاده از سیستم EEG نحوه نمایش نقاط ثبت     

 تحریک الکتریکی مغز
tES فیزیولوژی و مکانیسم عمل     

     آشنایی با پارامترهای تحریک الکتریکی
     آشنایی با اثرات عصب شناختی tES در مغز سالم

     نقاط قوت و ضعف tES در مقایسه با دیگر روش های تحریک مغز
     باید و نبایدها و مالحظات اخالقی

EEG آموزش عملی مکان یابی نقاط مختلف مغزی به کمک سیستم 1۰-2۰ و کاله     
     نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه tES، یافتن نقاط و مونتاژ الکترود ها

Neuroconn کار با دستگاه تک کاناله     
EEG/tCS Starstim کار با دستگاه     

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا
مغز؛ مغناطیسی و الکتریکی تحریک روشهای آموزشی دوره

کاربردهایتحقیقاتیوبالینی
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کارگاهمبانینقشهبرداریمغزدرسطحشبکههایعصبی دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا

 تاریخ:8الی10بهمنماه1399

استاد: 

 دکترمحمدعلینظری
استاد گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 سرفصلها:

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، دو کانال(
 )EEG( چسباندن صحیح الکترودها با حداقل مقاومت و ثبت باکیفیت نوار مغزی 

موسوم به بیسالین
QEEG و EEG مفاهیم پایۀ 

 انواع آرتیفکت، نحوۀ تشخیص و حذف آن ها
 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 مسئله سوءاستفاده 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

کارگاهتئوریوعملینوروفیدبک
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 تاریخ:29و30بهمنماه1399

اساتید: 

 دکترمیرشهرامصفری
فوق دکترای علوم اعصاب از ریکن ژاپن

عضو هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز

سرفصلها:

 اهمیت نقشه برداری از مغز

 نقشه برداری از مغز در تولید فناوری های نوین درحوزه علوم شناختی و صنایع

 رویکردهای مختلف در نقشه برداری از مغز

 دالیل استفاده از جوندگان جهت نقشه برداری از مغز

 کاربردهای اپتوژنتیک در نقشه برداری از مغز

 کاربردهای تصویربرداری دوفوتونی در نقشه برداری از مغز

 کاربردهای In vivo Patch-Clamp در نقشه برداری از مغز

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

ه ها
رگا

کا
کارگاهمبانینقشهبرداریمغزدرسطحشبکههایعصبی
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آگاهی سطح بردن باال جهت در مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
محققانوترویجنقشهبرداریمغز،دربرگزاریمدارسوسمینارهایی
این از میکند. رویدادهاحمایت نوع این از و مشارکت اینحوزه در
مشارکتهامیتوانبهبرگزاریکارگاهومعرفیخدماتآزمایشگاهدر

سمینارهااشارهکرد.
کارگاههایبرگزارشدهدراینرویدادهاباجزئیاتدرادامهارائهخواهد

شد.

رنامههای
تهاوبـ

فـعالی

مـهارتی
ـوزشی-

آم

سـتانها
ا
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 تاریخ برگزاری: 7 و ۸ مردادماه 1399

مدرسین:

 دکتررضارستمی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(
)TMS-tES( عنوان سخنرانی: اصول و مبانی روش های تحریک مغزی 

 دکترزهراعینالو )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات(
)fNIRS( عنوان سخنرانی: اصول و مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک 

 دکترسیدابوالفضلولیزاده )محقق پسادکتری دانشگاه زوریخ سویس(
 عنوان سخنرانی: رمزگشایی ویژگی هایی الکتروفیزیولوژی انفرادی مغز انسان

 دکترامیرحسینبتولی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 fMRI عنوان سخنرانی: اصول ابتدایی در انجام مطالعات 

 دکتررضاخسروآبادی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
 عنوان سخنرانی: مبانی پردازش سیگنال های مغزی

 دکترسمیهحیثیتطلب )عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز(
 عنوان سخنرانی: کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز در مطالعات نوروپالستیسیتی

  سرفصلها:
)TMS-tES( اصول و مبانی روش های تحریک مغزی 

)fNIRS( اصول و مبانی طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک 
 رمزگشایی ویژگی هایی الکترو فیزیولوژی انفرادی مغز انسان

fMRI اصول ابتدایی در انجام مطالعات 
 مبانی پردازش سیگنال های مغزی

 کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز در مطالعات نوروپالستیسیتی
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 تاریخ برگزاری: 25 و 26 شهریورماه 1399

  سرفصلها:

 Analysis of resting state brain dynamics and connectivity patterns

EEG موضوع ارائه : معرفی خدمات جدید بخش 

  Diffusion Tensor MRI: From Acquisition to Axon Visualization 

   Advances in brain imaging analysis: implications for the study of
functional  anatomy of the brain

 موضوع ارائه: معرفی بخش ارزیابی شناختی

   Tumor and Tissue Segmentation from Pathologic Cerebral Magnetic 
Resonance Images

MRI ناحیه بندی تومور و بافت های مغزی در تصاویر 

 موضوع ارائه: معرفی بخش سرورهای محاسبات سریع

 T2 Relaxometry using Multi Spin-Echo MRI: A Case Study in
    Human Brain

  موضوع ارائه: معرفی بخش VR و مولتی مدالیتهای آن

 Structural and functional connectivity analysis using resting
 state fMRI and DWI data 
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مدرسین:

 دکتراردالناعرابی 
)دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه(

 عنوان سخنرانی: 
Analysis of resting state brain dynamics and connectivity patter

 مهندسفروغنجفی
EEG موضوع ارائه: معرفی خدمات جدید بخش 

 دکترملکملکی 
)دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه(

 عنوان سخنرانی: 
  Diffusion Tensor MRI: From Acquisition to Axon Visualization

 پروفسورالیویرگودفروی
)پروفسور نورولوژی، دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه، رئیس بخش بیمارستان 

نورولوژی آمین، فرانسه(
 عنوان سخنرانی :

 Advances in brain imaging analysis: implications for the study of
functional anatomy of the brain

 دکترکامرانکاظمی
)دانشیار - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز(

 عنوان سخنرانی: 
 Tumor and Tissue Segmentation from Pathologic Cerebral

Magnetic Resonance Images

 محسندادجو
 موضوع ارائه: معرفی بخش ارزیابی شناختی

 مهندسصابری
 موضوع ارائه: معرفی بخش سرورهای محاسبات سریع

 دکترحبیبالهدانیالی 
)استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز(

 عنوان سخنرانی: 
 Relaxometry using Multi Spin-Echo MRI: A Case Study in T2

Human Brain

 مهندسعلیرضائی
 موضوع ارائه: معرفی بخش VR و مولتی مدالیته ای آن

 ملیحهاحمدی
)دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شیراز( 

 مهشیدفوالدیوندا
)دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شیراز( 

 مائدهساداتخلیلیان
)دانشجوی دکترای دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه(

 عنوان سخنرانی:
 Structural and functional connectivity analysis using resting state 

fMRI and DWI data
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 تاریخ برگزاری: 23 و 2۴ مهرماه 1399 

  سرفصلها:
 اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS. TMS و نوروفیدبک(  

 ارزیابی و توان بخشی شناختی )اصول و کاربردها(
 کاربردهای پژوهشی و کلینیکی تحریک مغزی )tDCS. TMS و نوروفیدبک( 

 اصول و مبانی fNIRS و معرفی کاربردها
 جراحی و نورومدوالسیون در اختالالت روانی

MRI اصول و کاربردهای تصویربرداری 
 نورومدوالسیون در اختالالت صرع

 اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی، کاربردها و تکنیک ها
 معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های علوم اعصاب
 الکتروانسفالوگرافی در بیماری های نورولوژی و صرع
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مدرسین:
دکتررضاکاظمی

)معاون پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن( 
 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS. TMS( و نوروفیدبک

 دکترعلیرضامرادی
)رئیس پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی 

دانشگاه خوارزمی(
 عنوان سخنرانی: ارزیابی و توان بخشی شناختی )اصول و کاربردها(

 دکترکیومرثنجفی
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

 عنوان سخنرانی: کاربردهای پژوهشی و کلینیکی تحریک مغزی 
)tDCS. TMS( نوروفیدبک

 دکترزهراعینالو
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی( 

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی fNIRS و معرفی کاربردها

 دکترسجادشفیعی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران( 

 عنوان سخنرانی: جراحی و نورومدوالسیون در اختالالت روانی

 دکترغالمعلیحسینزاده
)عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(

MRI عنوان سخنرانی : اصول و کاربردهای تصویربرداری 

 دکترواالبهجاناردهان
)مدیر انستیتو سکته تگزاس(

 عنوان سخنرانی: نورومدوالسیون در اختالالت صرع

 دکترمحمدمیکائیلی
)عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی، کاربردها و تکنیک ها

 دکترمنصورفاتحی
)متخصص رادیولوژی و مسئول بیوبانک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز( 

 عنوان سخنرانی: معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 دکترآرمیناهللوردی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران( 

 عنوان سخنرانی: کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های علوم اعصاب

 دکتربابکبخشایش
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

 عنوان سخنرانی: الکتروانسفالوگرافی در بیماری های نورولوژی و صرع
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 تاریخ برگزاری: 7 آبان ماه 1399

  سرفصلها:

 سومین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران
 با عنوان مالحظات روان تنی در مدیریت بحران و درمان کووید-19

 همراه با اهدای جایزه استاد طریقتی و جایزه بیتا
 با امتیاز بازآموزی

سومینهمایشسالیانهانجمنعلمیپزشکیروانتنیایران

مدرسین:
 دکترمجیدبرکتین

)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
TMS: from brain stimulation to mapping :عنوان سخنرانی 

 سیدعلیرضاخوشنویس
)دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق از دانشگاه فلوریدا جنوبی(

 Source localization for neurodegenerative :عنوان سخنرانی 
diseases by EEG-TMS technique

 دکترفاطمهساداتناجی
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

Combined FMRI-TMS brain mapping :عنوان سخنرانی 

دکتررضارستمی
)عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(

TMS-EEG. TMS in neuroplasticity assessment :عنوان سخنرانی 
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 تاریخ برگزاری: 29 آبان ماه 1399

  سرفصلها:
   TMS: from brain stimulation to mapping

  Source localization for neurodegenerative diseases by EEG-TMS technique

   Combined FMRI-TMS brain mapping

   TMS-EEG. TMS in neuroplasticity assessment

سمینارآنالیننقشهبرداریمغزبراساستحریکمغناطیسی
)ویژهاستاناصفهان(

مدرسین:
دکترمجیدبرکتین

)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
TMS: from brain stimulation to mapping :عنوان سخنرانی 

 سیدعلیرضاخوشنویس
)دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق از دانشگاه فلوریدا جنوبی(

 Source localization for neurodegenerative diseases by :عنوان سخنرانی 
EEG-TMS technique

 دکترفاطمهساداتناجی
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

Combined FMRI-TMS brain mapping :عنوان سخنرانی 

 دکتررضارستمی
)عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(

TMS-EEG. TMS in neuroplasticity assessment :عنوان سخنرانی 
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 تاریخ برگزاری : 26 و 27 آذرماه 1399

  سرفصلها:

 اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS. TMS و نوروفیدبک(

 کاربردهای پژوهشی و کلینیکی تحریک مغزی )tDCS. TMS و نوروفیدبک(

 اصول و مبانی fNIRS و معرفی کاربردها 

 اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی، کاربردها و فن ها

 معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

MRI اصول و کاربردهای تصویربرداری 

 معرفی حمایت های بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید احمدی روشن

 استفاده از ابزارهای مدرن یادگیری ماشین برای درک بهتر داده های مغز:

 شبکه های کارکردی و تجمیع اطالعات در مغز

 ام ار اسپکتروسکوپی مغز، پروتکل ها و کاربردهای تشخیصی ام ار پرفیوژن مغزی

fMRI اعتبارسنجی داده های 

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 164



دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

های
امه
برن
هاو
یت
فعال

رتی
مها
ی-

وزش
آم

نها
ستا
ا

مدرسین:
دکترجاویدپیمانی

)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS. TMS و نوروفیدبک(

دکترجاویدپیمانی
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

 )tDCS. TMS( عنوان سخنرانی: کاربردهای پژوهشی و کلینیکی تحریک مغز 
و نوروفیدبک

 دکترمهرداددادگستر
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی fNIRS و معرفی کاربردها

دکترمحمدمیکائیلی
)عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی ، کاربردها و تکنیک ها

 دکترمنصورفاتحی
)متخصص رادیولوژی و مسئول بیوبانک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز(

 عنوان سخنرانی: معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 دکترغالمعلیحسینزاده
)عضو هیئت  علمی دانشگاه تهران(

MRI عنوان سخنرانی: اصول و کاربردهای تصویربرداری 

 دکترسیفاهللرسولی
 عنوان سخنرانی: معرفی حمایت های بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید 

احمدی روشن

 دکترمیثمهاشمی
 عنوان سخنرانی: استفاده از ابزارهای مدرن یادگیری ماشین برای درک بهتر 

داده های مغز

 دکترعلیرضاولیزاده
 عنوان سخنرانی: شبکه های کارکردی و تجمیع اطالعات در مغز

 دکترمحمدسلطانی
 عنوان سخنرانی: امر اسپکتروسکوپی مغز ، پروتکل ها و کاربردهای تشخیصی 

ام ار پرفیوژن مغزی

 دکترالهامفقیهزاده
   fMRI عنوان سخنرانی: اعتبارسنجی داده های 

سمینارآنالیندوروزهمبانینقشهبرداریمغزوکاربردهایآن
)ویژهاستانزنجان(
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  تاریخ برگزاری: 29 و 3۰ دی ماه 1399

  سرفصلها:

 اهمیت نقشه برداری مغز در علوم اعصاب
    MRI اصول و کاربردهای تصویربرداری 

 کاربرد فناوری پردازش تصویر MRI در تصاویر مغز 
Machine Learning for Neuroimaging, Discussing the Basics before Going Deeper 

 اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی، کاربردها و تکنیک ها
QEEG مبانی و کاربردهای 

 کاربرد Brain mapping در جراحی اعصاب
 معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 ارزیابی و توان بخشی شناختی )اصول و کاربردها(
 اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS, TMS و نوروفیدبک(  

 مقدمه ای بر نقشه برداری غضروفی با الهام گرفتن از نقشه برداری مغز
 اصول و مبانی FNIRS و معرفی کاربردها

سمینارآنالیندوروزهمبانینقشهبرداریمغزوکاربردهایآن
)ویژهاستانگلستان(
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مدرسین:
دکترسیدآیدینساجدی

)متخصص بیماری های مغز و اعصاب(
 عنوان سخنرانی: اهمیت نقشه برداری مغز در علوم اعصاب

 دکترغالمعلیحسینزاده
)عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(

 MRI عنوان سخنرانی: اصول و کاربردهای تصویربرداری 

 دکترمجیدزیارتبان
)عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان(

 عنوان سخنرانی: کاربرد فناوری پردازش تصویر MRI در تصاویر مغز

دکترمحمدهادیقریب
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان(

 Machine Learning for Neuroimaging ,Discussing :عنوان سخنرانی 
the ,Basics before Going Deeper

 دکترمحمدمیکائیلی
)عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی ، کاربردها و تکنیک ها

 دکتررضاشالباف
)عضو هیئت  علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی(

)QEEG عنوان سخنرانی: )مبانی و کاربردهای 

 دکترروزبهشمسامیری 
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان(

 عنوان سخنرانی: کاربرد Brain mapping در جراحی اعصاب

دکترمنصورفاتحی
)متخصص رادیولوژی و مسئول بیوبانک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز(

 عنوان سخنرانی: معرفی و ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

 دکترعلیرضامرادی
)رئیس موسسه آموزش عالی علوم شناختی و

عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی(
 عنوان سخنرانی: ارزیابی و توان بخشی شناختی )اصول و کاربردها(

 رضاکاظمی
)معاون پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی تحریک مغزی )tDCS, TMS(و نوروفیدبک

دکترمهدیاعرابی
)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان(

 عنوان سخنرانی: مقدمه ای بر نقشه برداری غضروفی با الهام گرفتن از نقشه برداری مغز(

 دکترزهراعینالو
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(

 عنوان سخنرانی: اصول و مبانی fNIRS و معرفی کاربردها

سمینارآنالیندوروزهمبانینقشهبرداریمغزوکاربردهایآن
)ویژهاستانگلستان(
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مشاورهی
جلسات

دهتوسط
برگزارش

شگاهملی
آزمای

داریمغز
نقشهبر

اینجلساتتوسطواحدآموزشوترویجبهصورتیکاستادمشاورازدانشگاههایبرترکشوروحضوریککارشناس

ارتباطبامشتریبهصورتآنالینبرگزارمیشد.

هدف:
 پاسخبهسؤاالتپژوهشگرانومشتریانآزمایشگاهبارشتههایتحصیلیمرتبط

 راهنماییپژوهشگرانبارشتههایتحصیلیغیرمرتبطکهنیازمنداخذخدماتازآزمایشگاههستند

 پاسخبهسؤاالتدانشجویانیکهدرمرحلهتعریفپروپوزالوتعریفپروژههستندونیازمندمشخصشدنجزئیات

طرحخودمیباشند.

 راهنماییدرخصوصنحوهپذیرشپروژهواستفادهازخدماتآزمایشگاه)توسطکارشناسارتباطبامشتری(

روندجلسات:
جلساتمشاورهپژوهشیبهصورتماهانهبرگزارمیشودکههرجلسهبهیکیازبخشهایفعالآزمایشگاهمیپردازد.

پسازهماهنگیبایکیازاساتیدبهنامآنحوزه،فراخوانثبتناممشاورهرویسایتآزمایشگاهقرارمیگیرد.

درابتدایجلسه،استادمشاوریکتوضیحاتکلیدرخصوصموضوعموردبحثارائهدادهوسپسجلسهپرسشو

پاسخباشرکتکنندگانشروعمیشودتادرطولجلسهبتوانبیشترینسؤالودغدغههایپژوهشگرانراپوششداد.

دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

هی
اور
مش
ات
لس
ج

شده
زار
برگ

169کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



روشاستخراجمنابعمغزی

تاریخبرگزاری:2اردیبهشتماه1399

استادمشاور:دکتربهادرمکیآبادی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

MRIروشهایکمیسازیتصاویر

تاریخبرگزاری:15مردادماه1399

استادمشاور:دکترحمیدرضاسلیقهراد

   استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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روشاستخراجمنابعمغزی

تاریخبرگزاری:22مردادماه1399

استادمشاور:دکتربهادرمکیآبادی

   استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اهمیتمطالعاتپیشبالینیوتصویربرداری

تاریخبرگزاری:5شهریورماه1399

استادمشاور:دکتراحسانشریفپاقلعه

  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه کینگز کالج لندن
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اهمیتمطالعاتپیشبالینیوتصویربرداری

تاریخبرگزاری:2مهرماه1399

استادمشاور:دکتراحسانشریفپاقلعه

   دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه کینگز کالج لندن

پردازشزبانی)تولید،درک،بازشناسیواژه(ودوزبانگی

تاریخبرگزاری:16مهرماه1399

استادمشاور:دکترمهدیپورمحمد

   موسسه آموزش عالی علوم شناختی
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رابطهایمغزورایانهمبتنیبرپتانسیلهای
برانگیختهبیناییوشنوایی

تاریخبرگزاری:30مهرماه1399

استادمشاور:دکترامیرهمایونجعفری

  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

MRIنانوذراتمغناطیسیبهعنوانعاملکنتراستدر

تاریخبرگزاری:14آبانماه1399

استادمشاور:دکترناهیدسرلک

   دانشگاه لرستان
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مداخالتعصبروانشناختیوعملکردورزشکاران

تاریخبرگزاری:28آبانماه1399

استادمشاور:دکترمهدیشهبازی

   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

اختالالتزبانیشناختیدردمانس

تاریخبرگزاری:5آذرماه1399

استادمشاور:دکتراحمدرضاخاتونآبادی

   دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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نرواتیک:پلارتباطیبینپیشرفت
علوماعصابودنیایاخالق

تاریخبرگزاری:19آذرماه1399

استادمشاور:دکترصدیقهکهریزی

   دانشگاه تربیت مدرس

ارگونومیمشارکتیوروشهایدستیابی
بهتصمیمهایتوافقی

تاریخبرگزاری:17دیماه1399

استادمشاور:دکترفرهادطباطبائیقمشه

   گروه ارگونومی و مرکز تحقیقات توان بخشی اعصاب اطفال

   دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

175کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



دیریت
م

ترویج 
ش و 

موز
آ

هی
اور
مش
ات
لس
ج

شده
زار
برگ

معرفیروشتوربینمغزیدرارگونومیمشارکتی

تاریخبرگزاری:24دیماه1399

استادمشاور:دکترفرهادطباطبائیقمشه

   گروه ارگونومی و مرکز تحقیقات توان بخشی اعصاب اطفال

   دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

تئوریوکاربردهایسیگنالهایطیفنگاری
)fNIRS( مادونقرمزنزدیک

تاریخبرگزاری:8بهمنماه1399

استادمشاور:دکترمهرداددادگستر

   استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مرکز
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روانپزشکیمحاسباتیومدلسازیریاضی
نورونوتحلیلرفتارآن

تاریخبرگزاری:15بهمنماه1399

استادمشاور:دکترگلنازبغدادی

   دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

روشهایتحقیقدرعلوماعصابشناختی

تاریخبرگزاری:29بهمنماه1399

استادمشاور:دکترگلنازبغدادی

   دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
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عالقه مندان پس از ثبت نام، چکیده و مراجع طرح خود طبق فرم مندرج در صفحه 
ثبت نام از طریق ایمیل ارسال کردند.

طرح های پیشنهادی در اردیبهشت 99 مورد ارزیابی قرار گرفته و  برترین آن ها به 
بخش حضوری مسابقه دعوت شدند. پس از دفاع حضوری، نتایج نهایی در پایان 

روز مصاحبه حضوری اعالم شد.

 داوران:
 دکترغالمعلیحسینزاده

دکترسیدمهدیخلیقرضوی
دکترزهراوهابی

مرحلهحضوری21خردادماه1399
 تعدادتیمهایشرکتکننده:27تیم

 تعدادتیمهاییکهبهمرحلهنیمهنهاییراهیافتند:6تیم

چهارمیندورهمسابقهملیتصویربرداریتشدیدمغناطیسی
)MRNC2020( بامحوریتبررسیبیماریآلزایمر

 مقاماول
Talamantinگروه 

آقای امیرحسین عبدالعلی زاده
آقای شهریار فغانی

آقای امیر اشرف گنجویی
آقای کامیار مرادی

 مقامدوم
 گروههیپوکامپ

آقای علی نامجو مقدم
خانم صبا نوری کوچی

خانم سیده زهرا کاظمی
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گروه  اعضای  و  ثبت نام  مسابقه  این  در  نفره   5 الی   2 گروه های  در  عالقه مندان 
خود را مشخص و پاسخ سؤاالت را با کمک شیوه نامه مسابقه تا 15 فروردین در 
قالب ایمیل ارسال کردند. پس از بررسی نتایج توسط کمیته داوری )که از اساتید 
برجسته دانشگاه های مختلف انتخاب  شده اند(، از میان افرادی که پاسخ کامل تر 
و صحیح تری را ارسال کردند برای مرحله دوم مسابقه )که به صورت حضوری در 

محل آزمایشگاه برگزار شد( دعوت به عمل آمد.
ملی  آزمایشگاه  محترم  معاونین  و  ریاست  حضور  با  برتر  گروه  سه  به  پایان،  در 
نقشه برداری مغز، همزمان با چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران 

در تاریخ 12 تیرماه 1399، جوایز نفیس به همراه لوح تقدیر اهدا گردید.

 داوران:
 دکترغالمعلیحسینزاده

دکترمحمدباقرشمساللهی
دکتربهادرمکیآبادی

دکترعلیمطیعنصرآبادی
دکتروحیدشالچیان

دکترسیدکمالالدینستارهدان
دکترناصرصمدزادهاقدم

مرحلهحضوری12تیرماه1399
 تعدادتیمهایشرکتکننده:18تیم

تعدادتیمهاییکهبهمرحلهنیمهنهاییراهیافتند:8تیم
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سومینمسابقهملیواسطمغزورایانه

)iBCIC2020(
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 مقاماول
Javane Nasir Pazhooheshgaraneگروه 

خانم نسترن حامدی شیحانی
خانم سوزان سمیعی

 مقامدوم
Losersگروه 

خانم غزاله شفیعی
آقای محمد خداداد

آقای علی شیرایی کسمائی
آقای امیرحسین شمس الدین

آقای محمدمهدی کوچالی

jadoye pardazeshگروه 
آقای مجید مقدری

خانم طیبه رجب زاده

 مقامسوم
IUT brain explorerگروه 

آقای محمدمهدی صمصامی
خانم غزاله قربانزاده

خانم زهرا نبی زاده شهر بابک
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سومینمسابقهملیواسطمغزورایانه

)iBCIC2020(
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در این چالش دیتابیس داده های مغزی افراد ایرانی موجود در بیوبانک نقشه برداری 
مغز ایران در رنج سنی 2۰ الی 7۰ سال در اختیار مخاطبین قرار گرفته و هر گروه 
شرکت کننده پس از دریافت حساب کاربری خود بر روی سرور محاسبات سریع 
آزمایشگاه، داده های خود را با استفاده از نرم افزار FreeSurfer نصب شده در سرور، 

پردازش کردند.
ایران و سرور  بیوبانک نقشه برداری مغز  از سامانه  گروه ها برحسب نحوه استفاده 
محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، نوع روش انتخابی و میزان دقت 

و صحت روش جهت بررسی همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
گروه های راه یافته به مرحله نیمه نهایی به آزمایشگاه دعوت و در تاریخ 25 دی ماه 

1399 از طرح خود دفاع کردند.

 داوران:
 دکترغالمعلیحسینزاده

دکتررضاخسروآبادی
دکترامیرحسینبتولی
دکترمنصورفاتحی

مرحلهحضوری25دیماه99
 تعدادتیمهایشرکتکننده:74تیم

تعدادتیمهاییکهبهمرحلهنیمهنهاییراهیافتند:14تیم

MRIپیشبینیسنبراساسویژگیهایمورفولوژیتصاویر
ساختاریباسندرافرادسالم
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MRIپیشبینیسنبراساسویژگیهایمورفولوژیتصاویر

ساختاریباسندرافرادسالم

 مقاماول
 تیم47

خانم فرزانه قربانی
خانم سمیه صیدی
خانم زهره گنجی

آقای حسین اکبری اللیمی
آقای هادی اکبری زاده

آقای میالد نجف زاده

 مقامدوم
 تیم44

آقای احمدرضا کیهانی

 مقامسوم
 تیم26

آقای فرزاد علیزاده
خانم هانیه بهرام پور
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تفاهمنامههایداخلی
درراستایتوسعههمکاریومساعدتدرانجامپروژههایتحقیقاتیارجاع
شدهازمراکزمختلفوافزایشهمکاری،تفاهمنامههاییمیانآزمایشگاه
نقشهبرداریمغزوسایرمراکزپژوهشیتحقیقاتیدرسراسرکشور ملی
منعقدگردیدهکهبهموجبآنهادانشجویانومحققینمیتوانندازامکانات
آزمایشگاهدرانجامپروژههایتحقیقاتیخودباشرایطمندرجدرتفاهمنامه

استفادهنمایند.

تفاهمنامههایخارجی
حوزه در منظوره چند آزمایشگاه اولین مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
نقشهبرداریمغزدرایرانبهشمارمیرود.اینآزمایشگاهعالوهبرخدمات
داخلیتالشداردخدماتبینالمللینیزارائهدهدوبادانشگاهها،مؤسسات
تحقیقاتیومراکزعلمیوصنعتیدرسراسرجهانهمکارینماید.همکاری
بامراکزبینالمللیثبتدادهوبهاشتراکگذاریتجربیاتشانمنجربهارائهی
راهحلهایجامعدرحوزهیثبتدادههایمغزوتحریکمغزیمیشودو

کیفیتتحقیقاتپزشکیدرسراسرجهانرابهبودمیبخشد.
ازجملهتفاهمنامههایخارجیانجامشدهمیتوانبهتفاهمنامهیهمکاريعلمي
وفناوریبینآزمایشگاهملينقشهبرداريمغزودپارتماننورولوژيدانشگاه
منطقه روانپزشکی روانپزشکی، گروه تحقیقات واحد و وین پزشکی علوم
جنوبیدانشگاهادنسدانمارکاشارهنمود.طبقاینتفاهمنامههاتسهیالتی
و دانشجویان برای تحقیقاتی پروژههای انجام و علمی همکاریهای برای

پژوهشگرانهردوکشوربرایبهانجامرساندنمواردمذکورارائهمیشود.
براساساینتفاهمنامههاآموزشمحققیندرهردوکشورنیزامکانپذیراست.
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97/12/21 انجمن روان شناسی تربیتی ایران 1

97/12/11 Research Unit of Department of Psychiatry, Psychiatry Southern Region
Odense, Denmark,University of Southern Denmark 2

97/11/17 مرکز طبی کودکان 3

97/۰2/۰2 موسسه عصب روانشناختی و سالمت دانا ۴

97/1۰/12 مرکز راهبردي فناوري هاي همگرا ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 5

97/۰۸/3۰ قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور 6

97/۰۸/۰9 مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا 7

97/۰۸/۰6 دانشکده فناوری های نوین پزشکی اصفهان ۸

97/۰۸/۰3 دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف 9

97/۰۸/۰3 انجمن علوم اعصاب دانشگاه اصفهان 1۰

97/۰۸/۰3 دانشگاه علوم پزشکی اراک 11

9۸/1۰/۰2 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 12

9۸/۰9/23 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 13
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9۸/۰9/۰2 دانشگاه تبریز 1۴

9۸/۰7/2۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 15

9۸/۰7/۰1 دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر 16

9۸/۰5/15 دانشگاه تربیت مدرس 17

9۸/۰۴/31 بیمارستان مسیح دانشوری 1۸

9۸/۰۴/۰9 دانشگاه علوم پزشکی اراک 19

9۸/۰3/25 گروه رادیولوژی بیمارستان رسول اکرم )ص( 2۰

9۸/۰3/2۰ پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران 21

9۸/۰3/11 مرکز تصویربرداری تابا 22

9۸/۰3/11 مرکز تصویربرداری بهار 23

9۸/۰3/11 مرکز تصویربرداری بنیاد بیماری های نادر 2۴

97/12/21 )IPM( پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی 25

97/12/11 دانشگاه شهید بهشتی 26

97/11/17 دانشگاه گیالن 27

97/11/17 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 2۸
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97/08/06 دانشگاه علوم پزشکی تهران 32

97/08/03 دانشگاه صنعتی شیراز 33

97/08/03 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 3۴

97/08/03 دانشگاه شیراز 35

97/07/16 مرکز تصویربرداری سهروردی 36

97/07/16 مرکز تصویربرداری دارالشفا کوثر 37

97/07/16 مرکز تصویربرداری توسکا 3۸

97/07/01 بیمارستان تندیس
39

97/06/31 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰

97/06/01 کلینیک مغز و شناخت ۴1

97/06/01 مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم)ص( ۴2
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97/05/03 مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ۴3

97/04/26 دانشگاه فردوسی مشهد ۴۴

97/04/04 پژوهشگاه رویان ۴5

97/03/28 دانشگاه نیشابور ۴6

96/10/27 دانشگاه شهید چمران اهواز ۴7

96/10/02 مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن ۴۸

96/07/17 مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴9

96/06/15 جهاد دانشگاهی استان البرز 5۰

96/05/10 پژوهشکده علوم شناختی )غیر دولتی-غیرانتفاعی( 51

96/05/01 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 52

24.10.2017 تفاهم نامه با دانشگاه اتریش 53

95/12/18 پژوهشـکده تحقیقـات زیست پزشکي دانشـگاه تهـران 5۴

95/10/01 معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي ایران 55

95/08/15 دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران 56
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باجمعآوریدیتاهای بهتدریج بهفعالیتکردودرسال99 تامیندادههایآماریروابطعمومیدرسال98شروع مرکز
آزمایشگاهها،ترویجوآموزشگسترشیافت.

اینمرکزباتوجهبهرسالتآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرراستایارائهخدماتبهینهدرحوزهعلومشناختیبهویژه
نقشهبرداریمغزبااهدافذیلراهاندازیشد:

 افزایشآگاهیپژوهشگرانومقاماتکشوریازمیزانفعالیتآزمایشگاه
 ایجادانگیزهبرایتوسعهوگسترشپژوهشدرحوزهنقشهبرداریمغز

 بررسیوشناساییکمبودموجودورفعآن
 دریافتوتحلیلنظرسنجیجهتبهینهسازیخدمات

 دریافتشکایاتویافتناقداماصالحی
 ارائهبهمدیرانداخلیومیانیآزمایشگاهجهتباالبردنعملکردواحدشان

 میزانپیشرفتدانشنقشهبرداریمغزدرکشور
 میزانارتباطتحقیقاتوراهیافتنبهمرحلهکلینیکدرکشور

گزارشهایارائهشده:

 ضریبپیشرفتفعالیتهایآزمایشگاههاوتحلیلآن
 میزانفعالیتهایآموزشیوترویجی

 میزانفعالیتهایمدیریتارتباطبامشتری
 ارائهکتابعملکردهرساله

 نظرسنجیوتحلیلآن
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 خبرگزاریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

 خبرگزاریصداوسیما

 ایمنا)خبرگزاریشهروشهروندیایران(

 ایرنا)خبرگزاریجمهوریاسالمی(

 ایسنا)خبرگزاریدانشجویانایران(

 سیتا)خبرگزاریعلموفرهنگ(

 خبرگزاریتسنیم

 خبرگزاریدانشجو

 خبرگزاریویستا

 خبرگزاریخبربان

 خبرگزاریمهر

 خبرگزاریخبرفارسی

 خبرگزاریخبرفوری

 خبرگزاریخبرآنالین

 خبرگزاریمهروطننیوز

 خبرگزاریروشینا

 خبرگزاریدیجیبنیان

 خبرگزاریمیرنیوز

 بنیادملینخبگان

 پایگاهاطالعرسانیدانشگاهعلومپزشکیایران

 پایگاهاطالعرسانیمعاونتفرهنگیودانشجویی

دانشگاهعلومپزشکیمشهد

 پایگاهخبریتابناکجوان

 پایگاههمایشهایعلمیایران

 پایگاهخبریتحلیلی55آنالین

 پایگاهاطالعرسانیانجمنطبفیزیکی،توانبخشیوالکترودیاگنوزایران

 پایگاهخبریپزشکانوقانون

 شبکهآزمایشگاهیفناورینانو

 مرجعصنعتکنفرانس

 مرجعدانش)ناشرتخصصیکنفرانسهایایران(

می
عمو
بط
روا

سانه
خـبرگـزاریهاور
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گاهملی
آزمایش

داریمغز
نقشهبر

یمجازی
شبکهها

در

می
عمو
بط
روا

سانه
ور
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گاهملی
آزمایش

داریمغز
نقشهبر

یمجازی
شبکهها

در

می
عمو
بط
روا

سانه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمـغزدرشبکههایمجازیور

صفحهلینکدینبا9132دنبالکننده
@National Brain Mapping Lab

صفحهلینکدینآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبافعالیتروزانهدراینشبکهواطالعرسانیرویدادهایبرگزار

شدهتوسطآزمایشگاهوهمچنینرویدادهایعلمیدیگر،رشدسههزارنفریدردنبالکنندگانخودداشتهاست.
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صفحهاینستاگرامبا6448دنبالکننده
@national_brain_mapping_lab

صفحهاینستاگرامآزمایشگاهبااطالعرسانیتمامرویدادهابهصورتاستوریوفعالیتهایعلمیرشددوهزارنفریدرتعداد

دنبالکنندگاندرطولسال99داشتهاست.همچنیندرطینیمهدومسال99ویزیتازصفحهاینستاگرامبه%136.6رسیده

است.الزمبهذکراستمراجعهبهوبسایتآزمایشگاهازطریقاینصفحه%144.3بودهاست.

می
عمو
بط
روا

سانه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمـغزدرشبکههایمجازیور

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 218



کانالتلگرامیبا5534دنبالکننده
https://t.me/NationalBrainMappingLab

کانالتلگرامیآزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبااطالعرسانیرویدادهاییکهتوسطآزمایشگاهبرگزارشدهوارائهاخبارعلمی

وگرامیداشتمناسبتهایعلمیپژوهشیرشدپانصدنفریدرتعداددنبالکنندگانازنیمهسال99تاآبانسالداشتهاست.

پستهایاینکانالدرنیمهدومسالبهطورمیانگین5.8هزارمرتبهدیدهوبهاشتراکگذاشتهشدهاست.

می
عمو
بط
روا

سانه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمـغزدرشبکههایمجازیور
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آرشیوفیلموصوتآزمایشگاه

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزدرسال99،صدوبینارآموزشیدرحوزهعلوممغزیبرگزارنمودهاستکهویدیوهای42وبینارازازاین

وبینارهاویرایشودروبسایتآزمایشگاهبارگزاریشدهاستومحققینمیتوانندبهراحتیودرهرزمانیکهمیخواهندبامراجعهبه

وبسایتبهاینوبینارهادسترسیداشتهباشند.

می
عمو
بط
روا

سانه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمـغزدرشبکههایمجازیور
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صفحهآپاراتآزمایشگاهبا179دنبالکننده
https://www.aparat.com/NBMLab

صفحهآپاراتآزمایشگاهبا179دنبالکنندهبیشاز80ویدیوعلمیوآموزشیبهاشتراکگذاشتهاست.

می
عمو
بط
روا

سانه
آزمایشگاهملینقشهبرداریمـغزدرشبکههایمجازیور

221کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



پینهای
کم

مایشگاه
آز

داریمغز
ینقشهبر

مل

ال1399
درس

می
عمو
بط
روا

سانه
ور
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کمپینهایآزمایشگاهملینقشهبرداریمغز
درسال1399

مناسبت:هفتهپژوهش

مدت:5روز

مزایا:10درصدمشارکتتاسقف10ساعت

آزمایشگاهملینقشهبرداریمغزبهمناسبتگرامیداشتهفتهپژوهشبهپژوهشگرانیکهازتاریخ25لغایت30آذر1399
پروژهخودراثبتوتاتاریخ15دیماهمدارکخودراتکمیلکردند،10درصدمشارکتتاسقف10ساعتاستفادهازخدمات

آزمایشگاهاعطاکرد.

مناسبت:روزدانشجو

مدت:4روز

مزایا:30٪تخفیفدانشجوییعضویتدرباشگاهپژوهشگران

باشگاه در ویژهایجهتعضویت شرایط دانشجو؛ روز و آذر 16 گرامیداشت مناسبت به مغز، نقشهبرداري ملي آزمایشگاه 
پژوهشگرانبهمدت4روز)16لغایت20آذر1399(درنظرگرفت.دانشجویاندراینبازهبامراجعهبهوبسایتوارائهکارت

دانشجویياز30٪تخفیفعضویتدرباشگاهپژوهشگراناستفادهکردند.
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عنوان به مشتری با ارتباط مدیریت انتخاب با مغز نقشهبرداری ملی آزمایشگاه
استراتژیکسبوکار،بهدنبالوفادارسازیوافزایشرضایتمندیمخاطبینازطریق
تعاملآگاهانهباآنهااست.دراینفرایندتالشمیشودبابرقراریارتباطدوجانبه
باپژوهشگرانودرنتیجهجمعآوریدادههایمناسبوتحلیلدادهها،خواستههای
پژوهشیآنهاراکشفومرتفعکردهودرنهایتباایجادمزیترقابتیوخلقارزش،

آنهارابهسازمانوفادارسازیم.

یریت
مد

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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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
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:CRMاستقرارسیستم

برگزاریجلساتمتعددباشرکتهاجهتانتخابکارآمدتریننرمافزار
انتخابنرمافزارایدهپردازطلوع

نصبنرمافزاررویسرورمجازیآزمایشگاه
برگزاریجلساتآموزشیکاربانرمافزار

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

فراهمشدنامکاناستخراجانواعگزارشازروینرمافزار

یریت
مد

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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تنظیمدستورالعملاولویتبندیپروژههادروقتدهیدرزمانافزایشتقاضا:

اینروشتنظیمشدهاستتابااستفادهازآن،وقتدهیشودتادرحدممکنازتشکیلصفجلوگیریشود.

تشکیلوعضوگیریگروهواتساپمتخصصیننقشهبرداریمغزدرخردادماه:

اعضایاینگروهاساتیدراهنمایپروژههاهستند

هدفازتشکیلاینگروهتبادلنظر،تعاملوشکلگیریگروههایهمکاریبینخوداساتیدبود

اینگروهباتوجهبهمحدودیتهایکروناوعدمامکانمالقاتهاونشستهایحضوریبااساتید،درکسب

نظراتوتعاملبااساتیدبسیارکمککنندهبود

مقاالتچاپشدهبااستفادهازتجهیزاتآزمایشگاهدراینگروهمعرفیشدند

تماماساتیدبااستفادهازپوستربهدیگراعضایگروهمعرفیشدند

بااساتیدمجریطرحهایپژوهشیدرآزمایشگاهمصاحبههایویدئوییانجامگرفتودرگروهمنتشرشد

دریافتمجموعًا48مقالهازپژوهشهایانجامشدهدرآزمایشگاهازبدوتأسیس

دریافتداستانهایموفقیتواخذتجربیاتپژوهشگرانوانتشاررویسایت

یریت
مد

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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گـزارش

امشـده
هایانـج

فـعالیت

در

گاهمـلی
آزمـایش

اریمـغز
قشهبـرد

نـ

یریت
مد

 با 
رتباط

ا

شتری
م
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نمودارفعالیتآزمایشگاههایمختلف
ازابتدایتاسیسآزمایشگاهتاپایانسال1399

بصورتکلی گـزارش

امشـده
هایانـج

فـعالیت

در

گاهمـلی
آزمـایش

اریمـغز
قشهبـرد

نـ

تعداد
محققینغیرتکراری

تعداد
پروژههایانجامنشده

تعداد
پروژههایاتمامیافته

تعداد
پروژههایدرحالاجرا

تعداد
پروژههایثبتشده

809 217 490 243 950

تعداد
پروژههایوزارتعلوم

تعداد
پروژههایوزارتبهداشت

تعداد
دانشگاههاوپژوهشگاهها

تعداد
اساتیدغیرتکراری

566 384 69 372

تعداد
پروژههایوزارتعلوم

تعداد
پروژههایوزارتبهداشت

تعداد
دانشگاههاوپژوهشگاهها

تعداد
اساتید

139 61 42 121

ش 
گزار

ت ها
عالی

رتباطف
ت ا

دیری
م

شتری
ا م

ب

تعداد
محققین

تعداد
پروژههایانجامنشده

تعداد
پروژههایاتمامیافته

تعداد
پروژههایدرحالاجرا

تعداد
پروژههایثبتشده

173 10 44 146 200

سال1399
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مـنتخب ژه
پـرو 10

در شـده
انـجام

گاهمـلی
آزمـایش

اریمـغز
قشهبـرد

نـ
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مـنتخب ژه
پـرو 10

در شـده
انـجام

گاهمـلی
آزمـایش

اریمـغز
قشهبـرد

نـ

استادمشاور:
دکترالههعربعامری

دانشجو:
زهراحسینی

کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
بر  الگو  نمایش  مختلف  زوایای  تأثیر  بررسی  هدف  با  ارشد  پایان نامه  قالب  در  پروژه 
عملکرد رفتاری پرتاب آزاد بسکتبال و مکانیسم عصبی زیر بنایی یادگیری مشاهده ای 
یعنی نورون های آینه ای مغز، از طریق ثبت مدالیته ی fMRI در دانشکده ی تربیت بدنی 
و علوم ورزشی دانشگاه تهران تعریف شد. در این راستا تعداد 2۰ نفر از دانشجویان 
آزاد  پرتاب  عملکرد  دقت  ارزیابی  از  پس  و  شدند،  انتخاب  نمونه  عنوان  به  مبتدی 
بسکتبال آن ها در سه شرایط مشاهده ی فیلم ویدئویی الگو از زاویه ی پهلو رو به رو 
آزمایشگاه  به  تهران  دانشگاه  ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی  دانشکده  سالن  در  پشت  و 
ملی نقشه برداری مغز معرفی شدند. در این بازه ی زمانی ثبت داده که تقریباً به مدت 
3 ماه به طول انجامید به صورت3۰ دقیقه ثبت fMRI از مغز بود، و منجر به نتایج 

موفقیت آمیز گردید.

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
بخش fMRI آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران 

ه ها
روژ

رتباطپـ
ت ا

دیری
م

شتری
ا م

بررسیتأثیرزوایایمختلفنمایشالگوبرعملکردرفتاریپرتابآزادب
بسکتبالومکانیسمعصبیزیربنایییادگیریمشاهدهای
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ه ها
روژ

رتباطپـ
ت ا

دیری
م

شتری
ا م

ب

  اساتیدراهنما:
دکترعلییونسی
دکترقادربایزیدی
استادمشاور:

دکترفرزینچارهجو
دانشجو:

محمدرضاملکی
دانش آموخته ی دکتری معماری 

  دانشگاه:
آزاد اسالمی، واحد سنندج

 عنوانرسالهدکتریتخصصیمعماری:
ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد با رویکرد 

معماری عصب محور

  شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
پروژه در قالب رساله دکتری )تخصصی معماری( اینجانب با عنوان » ارزیابی عوامل 
مؤثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد با رویکرد معماری عصب محور« 
امواج  ثبت  طریق  از  و  موردنظر  فضاهای  معنوی  اتمسفر  میزان  تشخیص  هدف  با  و 
در   .)EEG + VR( شد  تعریف   )VR( مجازی  واقعیت  محیط  در  و   )EEG( مغزی 
گرفتند  قرار  آزمایش  مورد  و  انتخاب  مرد(   12 و  زن   12( نفر   2۴ تعداد  راستا  این 
تفاوت احساس  بررسی  بودند. جهت  بیماری  افراد سالم و بدون هیچ گونه  که همگی 
معنویت در افراد چند نمونه از مساجد معماری گذشته ایران )دوره صفویه و قاجاریه( 
امکان  )و  داده شد  نمایش  مجازی  واقعیت  به صورت  معاصر  مساجد  از  نمونه  چند  و 
چرخش گردن و تغییر زاویه دید به افراد داده شد( تا حس حضور بیشتری در فضا 
داشته باشند و هم زمان ثبت سیگنال صورت می گرفت. در این آزمایش تأثیرات حس 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  معنویت  حس  به  دستیابی  در  بویایی  و  شنوایی  بینایی، 
ارائه گردیده است.  ISI نتایج پژوهش در قالب چاپ چندین مقاله علمی پژوهشی و

  تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
الکتروآنسفالوگرافی و واقعیت مجازی

ارزیابیعواملمؤثربرادراکحسمعنویتدرفضایداخلی
مساجدبارویکردمعماریعصبمحور
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  استادراهنما:
دکتروحیدچنگیزی
دکترنادرریاحیعالم

دانشجو:
مصطفیعرب

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی 

دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
پروژه ی اینجانب در قالب پایان نامه ی کارشناسی ارشد با هدف بررسی متابولیک های 
مغزی قابل بررسی در طیف MRS در راستای بررسی اثر درمانی داروی افسردگی و 
تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  ی  در  افسرده  بیماران  روی  بر  منیزیم  غذایی  مکمل 
تعریف شد. برای انجام این پروژه تعداد 3۰ بیمار افسرده که توسط روانپزشکان معرفی 
می شدند در مطالعه شرکت داده شدند و از آن ها قبل از شروع دوره ی درمان و بعد از یک 
دوره درمانی تصویربرداری به عمل آمد. که این فرآیند در طی مدت 1 سال انجام شد.

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
MRI در دستگاه MRS نرم افزار

بررسیمتابولیکهایمغزیقابلبررسیدرطیفMRSدرراستایبررسی
اثردرمانیدارویافسردگیومکملغذاییمنیزیمبررویبیمارانافسرده

237کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



ه ها
روژ

رتباطپـ
ت ا

دیری
م

شتری
ا م

ب

 اساتیدراهنما:
دکترحسینزارع
دکتراحمدعلیپور

دکترمهدیهرحمانیان
دکتروحیدملکیان

دانشجو:
مریمزمانی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی
دانشگاه:

پیام نور

  شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
بازی های  در  توجه  تغییر  و  توجه  بررسی  هدف  با  دکترای  رساله  قالب  در  پروژه 
کامپیوتری از طریق تصویربرداری fMRI در دانشکده برق دانشگاه تهران تعریف شد. 
در این راستا تعداد 3۰ فرد در دو گروه ماهر در بازی های کامپیوتری و گروه غیر ماهر 
در بازی های کامپیوتری جهت تصویربرداری به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز معرفی 
شدند. از هریک از افراد در دو نوبت تصویربرداری انجام شد که تقریباً به مدت 6 ماه به 
طول انجامید. مدت زمان تصویربرداری ۴5 دقیقه و انتظار می رود ماحصل انجام این 
پروژه منتج به استخراج و چاپ ۴ مقاله ISI در معتبرترین مجالت بین المللی گردد. 

  تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
)fMRI( تصویربرداری مغناطیسی عملکردی

fMRIبررسیتوجهوتغییرتوجهدربازیهایکامپیوتریازطریقتصویربرداری
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استادراهنما:

دکترعلیبنیادینائینی

استادمشاور:

دکترمحمدفتحیان

دانشجو:

مریمبرادرانوامرزانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات

دانشگاه:

دانشگاه علم و صنعت ایران

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:

در این پروژه به منظور سنجش میزان توجه بصری مشتریان به محصوالت نوستالژیک 

و همچنین پیش بینی عالقه مشتریان به این محصوالت در مقایسه با سایر محصوالت 

یک فروشگاه اینترنتی و ارزش ویژه برند این فروشگاه از نظر مشتریان، با استفاده از ابزار 

الکتروانسفالوگرافی و پرسشنامه به ثبت و گرداوری داده از 32 شرکت کننده در دانشگاه 

علم و صنعت ایران اقدام شد و سپس سیگنال های ثبت شده از دستگاه EEG ،  در آزمایشگاه 

ملی نقشه برداری مغز، مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج مورد نظر از آن ها استخراج شدند.

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:

EEG تحلیل خروجی های ثبت شده از

سنجشمیزانتوجهبصریمشتریانبهمحصوالتنوستالژیک
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استادراهنما:
دکترمحمدعلیعقابیان

دانشجو:
طیبهابراهیمی

دانش آموخته دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده فیزیک و مهندسی پزشکی

 عنوانپروژه:
محاسبه پارامترهای متابولیکی مغز در بیماران تشنجی با استفاده از تصویربرداری 

وزن پرفیوژن و پذیرفتاری مغناطیسی

  شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
از  مورد  دو  تغییرات  بررسی  و  محاسبه  هدف  با  دکتری  پایان نامه  قالب  در  پروژه 
پارامترهای متابولیکی مغزی از جمله کسر برداشت اکسیژن )OEF( و شار خون مغزی 
وزن  تصویربرداری  روش  دو  طریق  از  درمان  به  مقاوم  تشنجی  بیماران  در   )CBF(
دانشگاه  پزشکی  مهندسی  و  فیزیک  دانشکده  در  مغناطیسی  پذیرفتاری  و  پرفیوژن 
و  کانونی  تشنجی  بیمار   26 تعداد  منظور،  بدین  شد.  تعریف  تهران  پزشکی  علوم 
جنرال مقاوم به درمان از بیمارستان امام خمینی به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
 26 از  و  انجامید  طول  به  سال  یک  حدود  دیتا  شدند. جمع آوری  معرفی   )NBML(
پروژه  این  خروجی  سرانجام  که  گرفت  صورت  تصویربرداری  سالم  فرد   17 و  بیمار 
گردید.  بین المللی  مجالت  معتبرترین  در   ISI مقاله  سه  چاپ  و  استخراج  به  منتج 

  تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
MRI 3T اسکنر تصویربرداری زیمنس

محاسبهپارامترهایمتابولیکیمغزدربیمارانتشنجیبااستفاده
ازتصویربرداریوزنپرفیوژنوپذیرفتاریمغناطیسی
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استادراهنما:
دکترمهدیصادقی

پژوهشگرپسادکترا:
دکترکامبیزکنگرلو

دانش آموخته پسادکتری فیزیک پزشکی
دانشگاه:

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
عنوانطرحپسادکترا:

پاسخ دینامیکی ساختاری )mTBI( و عملکردی )PTSD( مغز به بارگذاری انفجاری

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
1- ثبت و پردازش تصاویرrsfMRI، DTI و Structural تعداد 3۰ مدافع حرم )ایرانیـ  افغانی( با
تشخیص PTSD مطابق سکانس های تعریف  شده درNBML دانشگاه تهران.معرفی کیس ها از

بیمارستان بقیه ا.. االعظم )عج( و مراکز روان  پزشکی شرکت متد )میالد شهریار، نیایش و صدر( انجام می گیرد.
2- مدل حیوانی شامل انفجار صحرایی )11۰ پوند: C4 و ترموباریک( مطابق سناریوهای ارائه شده بر روی 25 سگ و اندازه گیری بیومارکرهای خون در بازه صفر، 7 و 
1۴روز و کالبدگشایی پس از 3۰ روز و انجام تست های ایمونوهیستوشیمیایی )کار مشترک معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و گروه 

علوم تشریح دانشگاه بقیه اهلل االعظم )عج((.
3- مدل المان محدود ویسکو ـ هایپراالستیک مغز و آنالیز تنش ـ کرنش ها در بافت مغز و )Diffuse axonal injury )DAI و اعتبارسنجی آن با نتایج 2 فاز قبلی.

۴- مدل شبکه عصبی ـ فازی پاسخ دینامیکی غیرخطی عملکرد مغز بر اساس نظریه آشوب )Chaos theory( به موج انفجار در بلندمدت.
و   VBM نتایج  و  اخذ  مورد   1۴ روان  و  اعصاب  جانبازان  از  تصویربرداری  خصوص  در  است.  داشته  پیشرفت   %60 پروژه  تاکنون  پروپوزال  گانت  جدول  اساس  بر 

Connectivity با 33 کیس کنترل مقایسه گردیده است. 

و  روانشناسی  درمانی،  خدمات  مرتب  به طور  نفر  هزار   ۴۴ که  داریم  روان  و  اعصاب  جانباز  هزار   215 حدود  ایران  در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  آمار  طبق 
مکانیسم  ایمن،  شوک  تعداد  و  شعاع  در خصوص  زیادی  ابهامات  هستند.  روان پزشکی  شدید  بیمار  آنان  از  نفر   2۰۰ و  هزار   7 و  می کنند  دریافت  بنیاد  از  مشاوره 
و  ندارد  وجود  مغز  عملکرد  آسیب  سطح  ارزیابی  جهت  خاصی  پروتکل  دارد.  وجود   Cognitive deficits با  آن  ارتباط  و   )mTBI( خفیف  نورتروماهای  ایجاد 
همکاری  با  ان شاءاهلل  نیستند.  اطمینانی  قابل  تشخیص  مالک   ... و  بزرگنمایی  تظاهر،  اثر  در  معموالً  نیز  اظهاری  خود  پایه  بر  مربوطه  روان شناسی  تست های 
گردد. واقع  مفید  نظامی  تجهیزات  سطح  ارتقاء  و   Shielding زمینه  در  بتواند  پژوهش  این  نتایج  است  امید  تحقیق،  گروه  اعضاء  کلیه  و  نام برده  نهادهای 

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
ثبت و پردازش تصاویرrsfMR، DTI و Structural تعداد 3۰ مدافع حرم )ایرانی ـ افغانی( با تشخیص PTSD مطابق سکانس های تعریف شده در NBML دانشگاه تهران.

)PTSD(وعملکردی)mTBI(پاسخدینامیکیساختاری
مغزبهبارگذاریانفجاری
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اساتیدراهنما:
دکترمظاهررضایی

دکترپیمانحسنیابهریان
دانشجو:

سیماابراهیمیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

دانشگاه:
علوم پزشکی زنجان- دانشکده پزشکی- دپارتمان روانپزشکی و روانشناسی بالینی

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
در  همدلی  نقص  تظاهرات  عنوان  با  اینجانب  ارشد  مقطع  پایان نامه  قالب  در  پروژه 
نقش  بررسی  و  سالم  و  خودشیفته  افراد  در  فضایی  دیداری  دیدگاه  اتخاذ  عملکرد 
کارکردهای اجرایی به عنوان متغیرهای واسطه ای انجام شد. به همین منظور تعداد 6۰ 
نفر آزمودنی )3۰ فرد دارای اختالل شخصیت خودشیفته و 3۰ فرد غیرخودشیفته( در 
بخش ارزیابی شناختی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به لحاظ کارکردهای اجرایی 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای ارزیابی کارکردهای اجرایی، ۴ آزمون از مجموعه آزمون 
 ،)Switch( تعویض وظایف ،)TOL( که شامل برج لندن )vienna test system( وینا
بازداری )Inhibition( و توجه فضایی )WAFR( بود، انتخاب شدند. انجام این آزمون ها 
توسط هریک از شرکت کنندگان 6۰ دقیقه به طول می انجامید و درنهایت با همکاری 
بی نظیر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، انجام این پروسه بر روی 6۰ نفر، طی دو ماه 
به اتمام رسید. در حال حاضر، در حال نگارش مقاله در قالب یک همکاری بین المللی 

با دانشگاه پنسیلوانیا با مشورت دکتر Bradley D. Mattan هستیم. 

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
بخش ارزیابی شناختی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تظاهراتنقصهمدلیدرعملکرداتخاذدیدگاهدیداریفضایی
درافرادخودشیفتهوسالموبررسینقشکارکردهایاجرایی
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اساتیدراهنما:
دکترمریموزیریپاشکم
دکترغالمعلیحسینزاده

دانشجو:
نرگسدوستانی

دانشجوی دکتری رشته علوم اعصاب شناختی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
دانشگاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
این طرح در قالب رساله دکتری اینجانب با هدف بررسی مکانیسم اثر توجه بر بازنمایی 
اشیاء در کورتکس بینایی انسان تعریف شد. در بازه زمانی شش ماهه، داده fMRI از 
21 نفر داوطلب سالم در بازه سنی 2۰ تا ۴۰ سال ثبت شد. شرکت کنندگان در طول 
زمان تصویربرداری سه تسک مختلف را انجام دادند و مدت زمان تصویربرداری برای 
مجموع هر سه تسک 6۰ دقیقه بود. اکنون در حال تحلیل داده های ثبت  شده هستم.

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
بخش fMRI آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران 

بررسیمکانیسماثرتوجهبربازنماییاشیاءدرکورتکسبیناییانسان
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 استادراهنما:
دکترحسنغرایاقزندی

استادمشاور:
دکترمحبوبهغیورنجفآبادی

دانشجو:
هدیهدباغ

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی
دانشگاه:

دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:
نخست طرح پژوهشی اینجانب در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر توجه و عملکرد مهارت سرویس بدمینتون در ورزشکاران 
نیمه ماهر« به تصویب گروه روانشناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران رسید. در مرحله بعد طی نامه نگاری ها و هماهنگی های به عمل آمده با 
آزمایشگاه نقشه برداری ملی مغز ایران، این مرکز با در اختیار قرار دادن دستگاه نوروفیدبک  برای طرح پژوهشی موافقت کرد. ازآنجایی که نمونه ی تحقیق از بین بازیکنان 
لیگ برتر بدمینتون بانوان سال 1399 بود، تعداد 1۰ نفر که مالک های ورود به پژوهش را دارا بودند، به منظور تمرینات نوروفیدبک به آزمایشگاه معرفی شدند. نهایتاً 

ماحصل انجام این پژوهش منتج به نمره ی عالی پایان نامه  و چاپ یک مقاله ی isi گردید.

تجهیزاتکاربردیآزمایشگاه:
دستگاه نوروفیدبک ۸ کاناله Starstim با قابلیت انجام هر یک از این سه روش تحریک الکتریکي tDCS/tACS/tRNS در کنار قابلیت ثبت امواج مغزي EEG قبل، در 
حین و بعد از تحریک با استفاده از کالهي سبک و بیسیم )Wireless( به پژوهشگران این امکان را می دهد تا به بررسي رابطه میان امواج مغزي و روش های تحریک 
الکتریکي بپردازند. سیستم قابل شارژ و دقیق در کنار ویژگي هاي نرم افزاري، ایمني و راحتي استفاده از آن، ازجمله مزایاي این دستگاه است. قابلیت تحریک ساختگي 
Sham و همچنین Double Blind از دیگر مزایاي این دستگاه براي کارهاي تحقیقاتي است. این سیستم با نرم افزار Neurosurfer کاماًل سازگار است که امکان انجام 

نوروفیدبک را نیز به این دستگاه اضافه می کند. این دستگاه ساخت کمپاني Neuroelectrics کشور اسپانیا است. 
از مدیریت محترم آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران و نیز پرسنل بی نظیر این مرکز به خاطر همکاری صمیمانه و تحمل و صبوری شان، کمال تشکر را دارم.
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