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پــیشگــفتار
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با هدف رشد و توسعهی دانش و فناوری نقشهبرداری مغز تالش
میکند که خدماتی پیشرفته و منحصر به فرد را با شیوهای نوین به تمامی پژوهشگران و متخصصین
سراسر کشور ارائه نماید .فرایند ارائهی خدمات به گونهای طراحی شده است که پژوهشگر در
کوتاهترین زمان ممکن و به آسانترین شیوه بتواند آزمایشات خود را در این آزمایشگاه به انجام
برساند .متخصصین زبده ،مشاورین ،مدیران و کارشناسانی که با آزمایشگاه همکاری میکنند
آمادگی کامل برای ارائهی مشاوره به پژوهشگران و دانشجویان را در راستای چگونگی
انجام صحیح آزمایشات خود داشته و برای انجام این گونه مشاورهها فرایند بسیار
کارا و مفیدی طراحی شده است .هزینههای در نظر گرفته شده برای انجام
آزمایشات به گونهای در نظر گرفته شده است که در توان پژوهشگران باشد
و شرایط بسیار آسانی برای ارائهی تخفیف نیز وجود دارد .این آزمایشگاه از
تمامی دانشمندان ،اساتید ،پژوهشگران ،پزشکان ،دانشجویان و افراد عالقمند
در داخل و خارج از کشور صمیمانه دعوت میکند تا در نیل به اهداف آزمایشگاه
ما را یاری نمایند تا در آیندهای نزدیک شاهد پیشرفت و سربلندی کشور در این حوزه
باشیم .عالوه بر آن ،آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در تالش است تا با برنامهریزی و اجرای
مداوم کارگاهها و دورههای آموزشی مختلف ،برگزاری سمینارهای تخصصی جهت پژوهشگران
شهرهای مختلف ،برگزاری نشستها و سمپوزیومهای مرتبط با حوزهی نقشهبرداری مغز بتواند در
راستای توسعهی علوم و فناوریهای نقشهبرداری مغز حرکت کرده و عموم متخصصین ،اساتید
پژوهشگران و دانشجویان را با این حوزهی نوین از علم و فناوری بیشتر آشنا نماید.

دکتر محمدرضا آی
رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
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گـزارش فـعالیتهای انـجام شـده در
آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز در یـک نـگاه
خالصه گزارش فعالیتهای انجام شده در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز از تاریخ ( 95/05/11افتتاح) تا تاریخ 97/12/29
تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی

 4620نفر

کارگاههای آموزشی

 102273نفر ساعت

تعداد کارگاه برگزار شده

 233کارگاه

استفاده از تجهیزات

 8119ساعت
جـزییات بـیشتر

آزمایشگاه

تعداد ساعت

آزمایشگاه MRI

 3029ساعت

آزمایشگاه EEG

 2432ساعت

آزمایشگاه fNIRS

 308ساعت

آزمایشگاه TMS

 421ساعت

آزمایشگاه tES

 159ساعت

پردازش تصویر

 919ساعت

پردازش سیگنال

 851ساعت

آمار کلی خدمات ارائهشده آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به استانهای سراسر کشور
نوع رویداد

کارگاههای برگزار شده در تهران
ویژه استانها

کارگاههای برگزار شده در
محل استانها

تعداد

15

10

نفر ساعت

6752

3266

مجموع تعداد نفرات آموزش دیده

751

مجموع کل تعداد نفر ساعت

12578

شرکتکنندگان از سایر استانها در
اولین و دومین سمپوزیوم
2560
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مــقدمه

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ( )NBMLامکان ثبت سیگنالهای مغزی ،تصویربرداری ساختاری و
کارکردی و تحریک مغزی را فراهم میآورد و خدمات پیشرفتهی پردازش داده را با هدف توسعهی فناوری
و تحقیقات برای مطالعات پیشرفتهی مغزی و آسیبشناسی مغزی عرضه میکند .این آزمایشگاه
همچنین نقش مهمی در آموزش پژوهشگران ،کارآموزان ،مسئوالن و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی
و پایهگذاران حوزهی نقشهبرداری مغز ایفا میکند .از جمله عملکردهای مهم و حیاتی آزمایشگاه
ثبت سیگنال و تصویربرداری پزشکی و خدمات تحریک عصبی است که در نهایت منجر به
بهبود نتایج پژوهش میگردد .همچنین به منظور ارتقای سطح سالمت عمومی ،آزمایشگاه
سهم قابل توجهی را در کشف استراتژ یها و فناور یهای نوآورانهی مغز دارا
میباشد .در حال حاضر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با بهرهگیری از تجربیات
گذشته و نگاه به آینده تالش میکند که روز به روز به سمت جلو گام بردارد.

تــاریخچه
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با شعار ”توسعهی همگرا در دانش و فناوری نقشهبرداری مغز“
در  11مرداد  1395افتتاح شد .این رویداد ،پنج سال پس از تصویب سند توسعهی علوم و فناوریهای
شناختی توسط شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت و دولت نیز موظف شد از تأسیس آزمایشگاه
ملی نقشهبرداری مغز برای انجام تحقیقات علوم شناختی حمایت کند .به همین منظور ستاد توسعهی علوم
و فناوریهای شناختی از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهورتشکیل شد .هدف این ستاد تدوین اساسنامهی
آزمایشگاه به عنوان یک مؤسسهی ملی بود به نحوی که هیأت امنایی اداره شود و وابسته به هیچ یک از دانشگاهها
نباشد .بر طبق اساسنامهی آزمایشگاه که درسال 1393به تصویب رسید ،اعضای هیأت امنا عبارتند از وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دستیارانشان که در این
میان وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری رئیس هیأت امنا میباشد .آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز یک پروژهی مشترک بین وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به شمار میرود که در این میان انتخاب رئیس آزمایشگاه بر
عهدهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد.
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دربــاره افــتتاحیه

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در تاریخ  11مرداد  1395با
حضور دکتر اسحاق جهانگیری (معاون اول ریاست جمهوری)
دکتر حسن قاضیزاده هاشمی (وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
دکتر محمد فرهادی (وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری) ،دکتر سورنا
ستاری (معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری) ،دکتر کمال
خرازی (دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی) و جمعی
از اساتید و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی افتتاح شد.
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رســالت و هــدف

چــشمانــداز

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز اهداف زیر را دنبال میکند:
گسترش فعالیتهای تحقیقاتی در حوزهی علوم و فناوریهای اعصاب شناختی
از طریق ارائهی خدمات تصویربرداری عصبی و تحریکات عصبی
ارائهی خدمات تخصصی و مشاوره در زمینهی کسب دادهها و پردازش تصاویر
چندوجهی مغزی به مؤسسات پژوهشی در حوزهی علوم و فناوری اعصاب
شناختی
ارائهی خدمات دانشمحور و روزآمد ویژه مبتنی بر آخرین
دستاوردهای پژوهشی در حوزۀ علوم و فناوری اعصاب شناختی
کمک به توسعهی فناوریهای نوین نقشهبرداری مغز
و تحریک عصبی
تبدیل فناوریهای پیشرفتهی حاصل از پژوهش در
حوزهی نقشهبرداری مغز و تحریک عصبی به خدمات
کاربردی و عملیاتی و اشاعۀ آن در مراکز مربوطه در کشور
استانداردسازی پروتکلهای ثبت و پردازش دادههای
پزشکی در سراسر کشور مطابق با دستورالعملها و
استانداردهای بینالمللی
ارتقای سطح علمی و فناوری کشور به سطح جهانی در
حوزهی علوم اعصاب شناختی

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز سازمانی جامع به شمار
میرود که از جایگاهی ممتاز ،در سطح منطقه برخوردار است .این
سازمان در توسعهی علوم اعصاب شناختی ،پژوهشهای بنیادی و
تحقیقات کاربردی پیشرو میباشد .ارتقای موقعیت ایران در سطح ملی ،منطقهای
و بینالمللی و تقویت توان رقابتی پژوهشگران و فناوران در حوزهی علوم و فناوریهای
اعصاب شناختی ،اصلیترین چشمانداز آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز میباشد که این امر از طریق
ایجاد فعالیت در زمینهی نقشهبرداری مغز ،تحریک و پردازش اطالعات مغز در سطح پیشرفته و
روزآمد میسر میشود تا از فعالیتهای پژوهشی ،توسعهی فناوری و آموزشی کلیهی مراکز علمی
کشور پشتیبانی شود .برای دستیابی به این اهداف آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز موظف به
انجام مأموریتهای زیر است:
ارتقای موقعیت علمی کشور در سطح بینالمللی در حوزهی علوم و فناوریهای
اعصاب شناختی و نقشهبرداری مغزی از طریق برگزاری سمینارها ،کارگاههای
آموزشی و کنفرانسهای ارائهشده توسط اساتید معتبر
ارتقای نقش کشور در تأمین خدمات نوین و جامع به منظور
تحقیق در زمینهی اختالالت مغزی
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شــرح وظــایف
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،به منظور دستیابی به اهداف مذکور اقدامات زیر را انجام میدهد:
بررسی و شناسایی خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمینهی نقشهبرداری مغز و تحریک عصبی به منظور ارائهی
بهترین خدمات برای تحقیقات نقشهبرداری مغز
ارائهی خدمات تخصصی نقشهبرداری مغز و تحریک عصبی و خدمات تخصصی پردازش تصاویر مغزی در
زمینهی علوم و فناوریهای شناختی به مؤسسات پژوهشی
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای ارائهی خدمات نقشهبرداری مغز و تحریک عصبی در راستای اهداف آزمایشگاه
همکاری پژوهشی و آموزشی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری و مراکز علمی و صنعتی دولتی و
غیردولتی داخل و خارج از کشور جهت بهبود تحقیقات علوم شناختی
انتشار مجله ،کتاب علمی ،جزوهی آموزشی ،تولید نرمافزار و برنامههای رایانهای متناسب با اهداف آزمایشگاه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تـــضمین کـــیفیت
و
اســـتانداردها
از مهمترین اهداف واحد تضمین کیفیت ،در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری
مغز مستندسازی خطمشی ،سیستمها ،برنامهها و روشهای اجرایی
آزمایشگاه میباشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطالعرسانی و
آموزش بهرهبرداری 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 فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا خدمات
در حوزه نقشهبرداری مغز میباشد.
بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه سبب میشود 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 میآید جلوگیری گردد .هدف نهایی اجرای مدیریت
کیفیت ،ایجاد و ابقا روشهای قابل انتقال میباشد .بدین معنی که
نتایج بدست آمده در آزمایشگاهها قابل تکرار باشد.
واحد تضمین کیفیت باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده
برنامهریزی سازماندهی ،هدایت و بازبینی کنترل را بصورت دقیق
اجرا نماید .این واحد در خصوص اجرای ممیزیهای داخلی ،از صحت
برقراری خطمشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل میکند .جهت
دستیابی به این مهم ،فرآیندهایی در مواردی تدوین و به اجرا درآمده
است.

16

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اهم وظايف واحد تضمين کيفيت:
تمرکز بر برآوردن خواستههای مشتریان و کسب رضايت مشتريان
انجام مميزيهاي داخلي ،جمع بندی نتایج ممیزها و دادههای مربوطه
و مستندسازی آنها و اقدام برای رفع موارد عدم انطباق مشاهده و
حل ریشهای مشکالت
تدوين کليه مستندات در آزمايشگاه و نظارت بر کنترل مستندات و
سوابق درون و برون سازماني
تهیه دستورالعملها ،ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی
نظارت بر کاليبراسيون ،نگهداري و کنترلهاي تجهيزات
انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در مورد وجود عدم تطابق ،پیگیری
تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز
مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده
اجرای سیستم پیشنهادات کارکنان
انجام جلسه بازنگری مدیریت

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز برای اولین بار در تاریخ
 24شهریور  1395بر اساس استاندارد ISO9001:2008
مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامهی مزبور
از مراجع ذیصالح شد .همچنین برای دومین بار در تاریخ
 24شهریور  1396بر اساس استاندارد ISO9001:2015
مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به أخذ گواهینامهی مزبور
شد.

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تـــجهیزات ،خـــدمات و
آزمــایشگاههایتــخصصی
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تــجهیزات
خــدمات و
آزمـایشگاههای
تــخصصی

واحـد مـراقبت پـزشکی
هدف از تشکیل این واحد ،بررسی وضعیت سالمت مراجعان است که شامل بررسی
آزمودنیهای سالم و بیمار میگردد که از نظر جسمانی ،روانی ،اجتماعی و هیجانی
مورد توجه قرار میگیرند.

تجهیزات
دستگاه الکتروشوک قلبی
دستگاه اکسیژنساز
دستگاه اکسیژن پرتابل
دستگاه سرمتراپی دیجیتال
ویلچر MRI
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 آزمایشها دچار
مشکالت اورژانسی گردند.

خدمات
معاینات سالمت
ارزیابی بیماران
رسیدگی به امور پزشکی
توصیه و راهنمایی پزشکی به پرسنل
نظارت بر فعالیتهای پزشکی بخشها
همکاری در موارد فوریتهای حاد پزشکی
20
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خـدمات اضـافهشـده به آزمـایشگاه از ابـتدای سال 1397
نوع خدمت

زمان

راهاندازی پردازش Realaxometry

آبان ماه

همزمانسازی دستگاه  MRIو تسکهای صوتی بهمنظور ساکت کردن اتوماتیک دستگاه در حین پخش صدا

آبان ماه

فراهم کردن تمهیدات  fMRIاز کودک بدون بیهوشی

مهرماه

اضافه شدن خدمات آنالیز  MR Spectroscopyدر بخش پردازش سیگنال

مهرماه

اضافه شدن خدمات آنالیز  ASLدر بخش پردازش تصویر

مهرماه

آمادهسازی سرور محاسباتی جهت پردازش موازی تصاویر  fMRIو ساختاری MRI

مهرماه

رونمایی از بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران در دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ()ISBM2018

مهرماه

راهاندازی شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران

مهرماه

بهکارگیری لنزهای تصحیح دید برای افراد دارای ضعف بینایی در حین fMRI

شهریورماه

راهاندازی خدمت ویژه ()fast track

شهریورماه

راهاندازی سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

مردادماه

امکان اجرای رشته پالسهای جدید  MRIدر قالب  C2Pبرای محققان

مردادماه

راهاندازی آزمایشگاه واقعیت مجازی

تیرماه

راهاندازی آزمایشگاه EEG2

تیرماه

تصویربرداری  MRSانسان با کویلهای اختصاصی کربن و فسفر

تیرماه

تصویربرداری دیفیوژنی از مغز حیوان در قالب فانتوم

خردادماه

اضافه شدن «آنالیز و حجمسنجی دادههای ساختاری» به خدمات آزمایشگاه پردازش تصویر

اردیبهشتماه

تصویربرداری فلوسیتومتری از مغز و نخاع

اردیبهشتماه

آزمایشگاه ارزیابی شناختی

بهمن ماه
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تـجهیزات و خـدمات آزمـایشگاه مـلی نـقشهبرداری مـغز
در یـک نـگاه
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تـجهیزات و خـدمات آزمـایشگاه مـلی نـقشهبرداری مـغز
در یـک نـگاه
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تــجهیزات
خــدمات و
آزمـایشگاههای
تــخصصی
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آزمـایشگاههـا

تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( 3تسال) در آزمایشگاه MRI

ثبت سیگنال در آزمایشگاه EEG

طیفنگاری مادون قرمز نزدیک در آزمایشگاه fNIRS

تحریک مغناطیسی فراجمجمهای در آزمایشگاه TMS
تحریک الکتریکی مغز در آزمایشگاه tES

پردازش داده در آزمایشگاه تحلیل داده

مگنوانسفالوگرافی در آزمایشگاه MEG

ارزیابی شناختی در آزمایشگاه عصبشناختی

آزمایشگاه واقعیت مجازی

آزمایشگاه واسط مغز -رایانه BCI

تمام آزمایشگاهها مجهز به دستگاههای سازگار با  MRIهستند

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تــجهیزات
خــدمات و
آزمـایشگاههای
تــخصصی

آزمـایشگاه تـصویربرداری تـشدید مـغناطیسی
تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( )MRIیک روش تصویربرداری پزشکی غیرتهاجمی است که از میدان قوی مغناطیسی ثابت ،میدانهای مغناطیسی گرادیانی،
پالسهای فرکانس رادیویی و دستگاههای رایانهای پردازش برای تولید تصاویر دقیق از ساختار بدن استفاده مینماید.

تجهیزات و ابزارها

MRI

مشخصات اسکنر:
اسکنر  3تسالی زیمنس مدل پریزما
یکنواختی بسیار باالی میدان مغناطیسی در محدودهی  50سانتیمتر
قابلیت اتصال همزمان تا  204کویل المنت به  64کانال فرکانس رادیویی مستقل
دارای فناوری سیمپیچ  Tim 4G coilبا تراکم دوگانهی انتقال سیگنال و Direct Connect Technology
قدرت باالی گرادیانها  80mT/mو سرعت سوئیچینگ 200T/m/s
سیستم شیمینگ بسیار قدرتمند
رزولوشن باال با تصویربرداری  3بعدی ایزوتروپیک
قابلیت انجام طیفنگاری تشدید مغناطیسی چند هستهی (مولتی نوکلئار)

کویلها:
 ۲۰و  64کاناله سر و گردن
 32کاناله ستون فقرات
 18کاناله تمام بدن
 4کاناله بزرگ و کوچک انعطافپذیر
 2کاناله اختصاصی مغز RAT

استفاده از فناوری Zero Helium Boil-off
قابلیت انجام  DTIبا  256جهت

حساسیت بسیار باال به فلو و آنژیوگرافی بر حسب زمان
ثبات عالی و دراز مدت
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تصویربرداری پرفیوژن
پرفیوژن یکی از مهمترین پارامترهای فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک است که با استفاده از
روشهای غیرتهاجمی مانند  MRIمورد بررسی قرار میگیرد .این روش با عوامل کنتراست
درونی یا بیرونی انجام میپذیرد .روش تصویربرداری پرفیوژن پارامترهایی از جمله جریان
نسبی خون مغز ( ،)rCBFحجم نسبی خون مغز ( )rCBVو میانگین زمان عبور را محاسبه
مینماید.
طیفنگاری تشدید مغناطیسی ()MRS
طیفنگاری تشدید مغناطیسی یک تکنیک تحلیلی غیرتهاجمی است که از آن برای
اندازهگیری سطح متابولیتهای مختلف در بافتهای بدن استفاده میشود .سیگنال ام آر آی
طیف مربوط به آرایشهای متفاوت مولکولی در بدن را تولید میکند .کاربرد این سیگنال در
توساز به ویژه روی مغز و همچنین اطالعات مربوط به سوخت
تشخیص اختالالت سوخ 
و ساز تومورها اهمیت بسزائی دارد.

کاربردها
تصویربرداری آناتومیکی مغز
برای مطالعات ابتدایی و تولید تصاویر ساختاری با کیفیت از مغز انسان در محیطهای
درمانی و تحقیقاتی همچون اندازهگیریهای ضخامت کورتکس و حجم ساختارهای
مغزی ،بررسی مورفولوژی مغز و تشخیص و پیشرفت سیر بیماریهای سکته ،صرع
آلزایمر ،اسکیزوفرنی و ...کاربرد دارد.
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ()fMRI
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی برای تشخیص خطرات بالقوهی عمل جراحی
یا دیگر درمانهای تهاجمی مغز و شناخت عملکرد بخشهای مختلف مغز در پاسخ به
تحریکات خارجی به کار میرود.
تجهیزات ارائهی تحریکات شنیداری و دیداری شامل :ابزار نمایش ،سیستم شنیداری
کنسول مکالمه ،دوربین تعقیبکننده چشم ،پروژکتورهای پشت و جلوی دستگاه و ابزار
دریافت پاسخ در این آزمایشگاه موجود میباشند.
تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشاری ()DWI
با استفاده از انتشار مولکولهای آب برای تولید کنتراست در تصاویر  MRIانجامپذیر
است .این نوع آزمونها نقشهبرداری از فرآیند انتشار مولکولها ،به طور عمده آب را ،در
بافتهای بیولوژیکی به صورت غیرتهاجمی فراهم میکنند .اين انتشار ناهمگون اطالعات
زيادي در زمینهی ميلينسازي در مغز نابالغ ،در طي بلوغ و در وضعيت بيماری يا سالمت
فراهم ميكند.

خدمات

تصویربرداری آناتومیکی (ساختاری) مغز
تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (قابلیت همزمانی با  tES ،fNIRS ،EEGو)TMS
تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشاری
تصویربرداری پرفیوژن
طیفنگاری تشدید مغناطیسی
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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خــدمات و
آزمـایشگاههای
تــخصصی

آزمـایشگاه الـکتروانسفالوگرافی
پردازش اطالعات در سیستم اعصاب مرکزی ،توسط فعالیت الکتریکی نورونها اتفاق میافتد .این فعالیت الکتریکی پیوسته تولید شده توسط خود مغز میتواند
توسط الکترودهای قرار گرفته بر روی جمجمه اندازهگیری و ثبت شود .الکتروانسفالوگرافی روشی ایمن و غیرتهاجمی به منظور ثبت فعالیت الکتریکی مغز میباشد.

تجهیزات

EEG

یک تقویتکننده  80کاناله g.HIamp
دو تقویتکننده  16کاناله g.USBamp
یک تقویتکننده  32کاناله بیسیم  g.Nautilusبرای ثبت سیگنال از فرد به هنگام انجام حرکات فیزیکی یا

فعالیتهای ورزشی
یک تقویتکننده  64کاناله  BrainAmp MR Plusسازگار با  MRIبرای ثبت همزمان  fMRIو EEG
مجموعهی کاملی از سنسورها برای اندازهگیری همزمان پارامترهای فیزیولوژیکی

کاربردها

الکتروانسفالوگرافی معموال برای بررسی عملکرد مغز در هنگام فعالیتهای شناختی ،تشخیص و ارزیابی
اختالالت نورولوژیکی ،مطالعه خواب ،نگاشت فعالیتهای شناختی ،بررسی اثرات تحریک
الکتریکی/مغناطیسی بر فعالیت نورونی و عملکرد مغز و موارد مشابه به کار گرفته میشود.

خدمات

ثبت پتانسیلهای وابسته به رخداد/پتانسیلهای برانگیخته ()ERP
ثبت همزمان EEG-fMRI
ثبت همزمان EEG-fNIRS
ثبت EEG-TMS/tES
Hyperscanning EEG

مطالعات خواب

طراحی سیستم واسط مغز-رایانه ()BCI

مطالعات نوروفیدبک
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آزمـایشگاه تـحریک مـغناطیسی فـراجـمجمهای

TMS

تحریک مغناطیسی مغز ( )TMSیک روش غیرتهاجمی برای تحریک سلولهای عصبی در مغز میباشد .در طول  TMSجریان
الکتریکی قوی با سرعت فزاینده به کویل مستقر در سر آزمودنی وارد میشود .میدان مغناطیسی تولیدشده از جمجمهی انسان عبور و
یک جریان الکتریکی در قشر مغز ایجاد مینماید که منجر به تحریک موضعی میگردد .امروزه تحریک مغناطیسی تکرارشونده
( )rTMSنه تنها یک روش مهم بالینی و ابزاری قابل اعتماد در درمان اختالالت نورولوژیکی و فیزیولوژیکی مقاوم ،بلکه
یک تکنیک کلیدی برای تحقیقات علوم اعصاب شناختی و مغز در مورد عملکرد و ارتباطات مغزی محسوب میشود .به
طور کلی TMS ،برای تحریک غیرتهاجمی و بدون درد قشر مغز به کار میرود.

تجهیزات
دستگاهMagPro X100
کویلهای C-100 ،D-B80 ،MRi-B91،MCF-B65
(MC-B65-HO ،Cool-B65 A/P ،Cool-40 (rat coil
نگهدارندهی کویل TMS-fMRI System Solution
TMS Sham Noise Generator
(MagProbe (DIN connector
Localite-TMS Navigator
Motor evoked potential of TMS

خدمات

ثبت MEP
اجرای پروتکلهای  rTMSبرای انسان و حیوانات کوچک
تعیین دقیق نقاط هدف برای تحریک مغناطیسی با استفاده از
تصاویر  MRIیا اطلس MNI
ثبت مکانهای دقیق تحریک ،زمان و شدت پالسهای اعمالی
ثبت  EEGدر طول جلسهی اعمال تحریک مغناطیسی
انجام  Functional MRIهمزمان با اعمال تحریک مغناطیسی
اجرای تسک مناسب آزمایش
نقشهبرداری نواحی حرکتی و کالمی مغز
انجام مطالعه دوسرکور به وسیله کویل پالسبو

کاربردها

پژوهش بالینی مغز

TST،CMCT ،MEP
دورهی سکوت قشر ()cortical silent period

نقشهبرداری مغزی
انعطافپذیری قشر مغز
اتصال ،مهار و تسهیل در مغز

درمانی
افسردگی ،اسکیزوفرنیا ،وزوزگوش (تینیتوس) ،دردهای عصبی و ...
بازتوانی
سکته ،درد ،MS ،ALS ،دیستونی ،اسپاسم و بیماریهای عصبی -عضالنی
بیماری مزمن انسدادی ریوی ()COPD
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آزمـایشگاه تـحریک الـکتریکی فـراجـمجمهای

تحریک الکتریکی فراجمجمهای مغز ( )tESیکی از روشهای تحریک مغزی است که به واسطهی آن جریان الکتریکی ضعیفی به کمک دو یا چند الکترود که بر روی سر
قرار دارند ،از داخل مغز عبور میکند .این جریان میتواند به صورت جریان مستقیم ( ،)tDCSجریان متناوب ( )tACSو یا تحریک نویز تصادفی ( )tRNSباشد .با
توجه به مونتاژهای مختلف ،الکترودها در تمام این روشها اندازه و شکل متفاوتی دارند .رایجترین نوع تحریک الکتریکی فراجمجمهای tDCS ،است که کاربرد
آن در مطالعات نقشهبرداری مغز رو به گسترش است.

تجهیزات

tES
کاربردها

Starstim
DC-STIMULATOR PLUS
DC-STIMULATOR MR

افسردگی
میگرن
بازتوانی پس از سکتهی مغزی
رفتارهاي مخاطرهجويانه (اعتياد ،الكل ،سيگار و )...
بهبود توانمندیهای شناختی مانند حافظه ،یادگیری،توجه و ...
اسکیزوفرنی ،بیاشتهایی و پرخوری ،وزوز گوش ،اختالل درد و ...

خدمات

شم

آنودال
کاتودال

اعمال تحریک الکتریکی تا  8کانال به صورت:

دوسوکور
انجام  Functional MRIهمزمان با اعمال تحریک الکتریکی
ثبت  EEGدر طول جلسهی اعمال تحریک الکتریکی
انجام  fNIRSهمزمان با اعمال تحریک الکتریکی
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آزمـایشگاهطـيفنـگاریکـارکردیمـادونقـرمزنـزدیک

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک ( )fNIRSیک فناوری تصویربرداری کارکردی
نوری است که فعالیت عصبی و پاسخهای همودینامیک در مغز را اندازهگیری میکند.
این روش ،میزان جذب طیف مادون قرمز نزدیک در هموگلوبین موجود در خون با
و بدون اکسیژن را اندازه گیری کرده و میزان تغییرات غلظت اکسی و دئوکسی
هموگلوبین و مجموع آنها را برای نمایش آنالین و پیوسته دینامیک مغز
فراهم میکند.
 fNIRSهمانند  fMRIاطالعات مهمی در مورد فعالیت
مغزی کارکردی را ارائه میدهد.

تجهیزات

آزمایشگاه  fNIRSمجهز به دستگاه  48کانالهی سازگار

با  MRIبه نام  OxyMon fNIRSاز شرکت Artinis

میباشد که به کمک آن تغییرات همودینامیک مغز را میتوان مانیتور
کرد .با استفاده از فیبرهای سازگار با  ،MRIمیتوان  fNIRSرا در داخل
 MRIنیز با رزولوشن زمانی و مکانی باالیی استفاده نمود.

خدمات

اندازهگیری پارامترهای تغییرات غلظت اکسی و دئوکسی هموگلوبین ،مجموع غلظت
هموگلوبین ،شاخص اشباع بافت در حضور و عدم حضور محرک
انجام ثبت سیگنال همزمان fNIRSبا fMRI ،EEG ،TMS ،tES
انجام مطالعات  BCIو انجام مطالعات هایپراسکنینگ ()hyperscanning

fNIRS

کاربردها

به دست آوردن پاسخ همودینامیک مغز
در هنگام اعمال یک تحریک خارجی جهت
شناسایی کارکرد نواحی مختلف مغز
به عنوان سیستم پایش خون در مغز نوزادن
پایش بیماریهای مختلف مانند آلزایمر ،صرع ،پارکینسون
اتیسم و ...
غربالگری اختالالتی مانند :اسکیزوفرنی ،اضطراب ،اختالل کم توجهی
بیش فعالی ( )ADHDو ...
کاربرد در مطالعات BCI

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آزمـایشگاههای پـردازش تـصویر و سـیگنال

معموال دادههای مغزی که توسط دستگاههای ثبت سیگنال و تصویر فراهم میشوند ،به صورت خام قابل ارزیابی نبوده و نیازمند پردازش هستند .در این
آزمایشگاه ،دادههای ثبت شده در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز یا هر مرکز تصویربرداری دیگر بنا به خواسته محققان پردازش میشوند.

آنالیز دادههای ساختاری

از نتایج آنالیز دادهی ساختاری میتوان برای مکانیابی نواحی کارکردی ،متوسطگیری سیگنال با کمکگیری از آناتومی ،آمارگیری گروهی
مورفومتری ،مطالعه میزان جراحت ،تومور ،کنترل آتروفی مغز ،جراحی ،تقسیمبندی میکروآناتومی ،ساخت اطلس آناتومی و ...
استفاده نمود.
آنالیز دادههای تشدید مغناطیسی کارکردی ()fMRI

تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی را میتوان با استفاده از نرم افزارهایی مثل  FSL ،SPMو FreeSurfer

و  ...پردازش کرد و فعالیت در قسمتهای مختلف مغز را هنگام استراحت یا هنگام اعمال تحریک
اندازه گیری نمود .در این مطالعات معمو ًال سازماندهی شبکههای کارکردی مغزی (مثل شبکه
 default mode network ،motor network/sensory ،visual networkو )basal ganglia

بین گروههای مختلف بررسی میشوند .عالوه بر این ،بخشهای مختلف از مغز به
طور گزینشی به انواع مختلفی از اشیا مثل تصاویر صورت ،مکانها ،اجزای بدن
و ...پاسخ میدهند .این نواحی به صورت آناتومیک قابل تعریف نبوده و برای
سوژههای مختلف ،مختصات مکانی یکسانی ندارند .در نتیجه برای تعیین
نواحی کارکردی در هر سوژه نیاز به ثبت و آنالیز دادهی تشدید
مغناطیسی کارکردی میباشد.

آنالیز دادههای انتشاری ()DTI

تصویربرداری تانسور انتشار ( ،)DTIانتشار آب در بافتها را اندازه
میگیرد که در نقشهبرداری ماده سفید مغز (تعیین مکان ،راستا ،ناهمسانگردی
و  )...کاربرد گستردهای دارد .این اطالعات در حوزه کلینیکی ،مکان آسیب ماده
سفید مغز را تعیین میکند که در دیگر اندازهگیریهای کلینیکی میسر نیست .ازجمله
نرمافزارهای پردازش دادهی دیفیوژن میتوان به  FSLو  ExploreDTIاشاره کرد.
34
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آزمـایشگاههای پـردازش تـصویر و سـیگنال

آنالیز دادهی الکتروانسفالگرافی ()EEG

به رخداد ( )ERPشامل خواندن و پیشپردازش
آنالیز دادهی الکتروانسفالگرافی و پتانسیل وابسته 
به رخداد
دادهها ،شناسایی و حذف نویز و آرتیفکت ،آنالیز پتانسیلهای برانگیخته و وابسته 
شناسایی الگو ،مکانیابی منابع فعال مغزی و غیرمغزی ،آنالیز انفرادی و گروهی میباشد.
ال با نرمافزارهای  MATLAB ،EEGLAB ،Field tripو SPM
این پردازشها معمو ً
انجام میپذیرد.
آنالیز دادهی طیفنگاری کارکردی مادونقرمز نزدیک ()fNIRS

آنالیز دادهی طیفنگاری کارکردی مادونقرمز نزدیک معمو ًال شامل دو مرحله میباشد
مرحلهی پیش پردازش و پردازش نهایی .پیش پردازش شامل برش بردارهای داده
و تحریک حذف نویز و اصالح آرتیفکتهای حرکتی میباشد .پردازش
نهایی شامل میانگینگیری روی بلوکها ،اعمال مدل و محاسبات آماری
است .این مراحل با استفاده از چند نرمافزار رایج پردازش سیگنالهای
طیفنگاری کارکردی مادونقرمز نزدیک از جمله،Homer2 :
 NIRS Toolbox ،NFRI Toolboxو  NIRS SPMانجام میشود.

تجهیزات

آزمایشگاههای پردازش داده ،دارای کامپیوترهایی با توان محاسباتی باال برای پردازش داده
و همچنین نمایش سیگنال و تصویر هستند .مجموعهی جامعی از نرمافزارهای پردازش داده
مدالیتههای مختلف برای مقاصد تحقیقاتی بر روی این کامپیوترها نصب شده است.

خدمات

پردازش تصاویر ساختاری
پردازش تصاویر کارکردی مغز
پردازش تصاویر دیفیوژن
پردازش سیگنال پیوسته
پردازش سیگنالهای وابسته به رخداد

کاربرد

کمک به تشخیص بیماریهای روانی
بررسی اثر درمان دارویی
کمک به جراحان برای موقعیتیابی
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آزمـایشگاه ارزیـابی شـناختی

با اجرایی شدن مراحل را هاندازی آزمایشگاه ارزیابی شناختی در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز  ،این بخش از آزمایشگاه با مجموعه
آزمونهای ( CANTabمجموعه ارزیابی عصب روانشناختی کمبریج) و با کامپیوتر صفحهنمایش لمسی  All-in-Oneآغاز به کار کرد.
مجموعه ارزیابی عصب روانشناختی کمبریج مجموعهای است که به مسائل فرهنگی و زبانی وابسته نیست و دارای  ۲۵آزمون میباشد و یکی از
معتبرترین مجموعههای ارزیابی عصب روانشناختی برای استفادههای پژوهشی و بالینی است.
این مجموعه در مطالعات پژوهشی متعددی در بیش از  2500مقاله در حوزههای مختلف بهویژه کارکرد سیستم عصبی مرکزی ،مطالعات
روانپزشکی و نورولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته و تستهای موجود در این مجموعه نسبت به تأثیرات مثبت و منفی دارویی
ژنتیکی و محیطی در افراد نرمال و همچنین جمعیتهای بالینی ،از حساسیت باالیی برخوردار هستند.
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آزمـایشگاه واقـعیت مـجازی ()VR

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،با دارا بودن یکی از بهروزترین ستاپهای  )Virtual Reality) VRدر آزمایشگاه واقعیت مجازی قابلیت انجام
تمامی آزمایشهای این حوزه را فراهم کرده است .در حال حاضر آزمایشگاه مجهز به دو دستگاه واقعیت مجازی  Oculus Riftو HTC vive pro
است که امکان اجرای طیف بسیار وسیعی از برنامههای  VRرا فراهم میسازد .همچنین در این آزمایشگاه ،ثبت همزمان  EEG-VRو آزمایشهای
 fMRIپیش و پس از  VRنیز امکانپذیر میباشد.
آنچه در  VRاتفاق میافتد ایجاد ورودی مناسب برای حواس محیطی انسان است که از طریق آنها با جهان بیرون ارتباط دارد تا بهصورت
مجازی تجربهای نزدیک به واقعیت مدنظر را برای فرد فراهم کند .سیستمهای واقعیت مجازی با استفاده از عینکی که بر روی چشم
قرار داده میشود فضای دید فرد را به محیط مدنظر هدایت کرده و با استفاده از گوشی صدای متناسب با آن فضا را برای کاربر
ایجاد میکند بهاینترتیب کاربر بهطورکلی از محیط اطراف درکی ندارد و به فضا موردنظر برده میشود .در سیستمهای
جدید برای ایجاد امکان اثر گزاری در فضای مجازی از دستههای مخصوصی برای کاربران استفاده میشود که
بتوانند به نحوی حس داشتن دست را در فضای مجازی نیز تجربه کنند.
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بـیوبانک نـقشهبـرداری مـغز ایـران ()IBMB

مدیریت هدفمند دادهها در گذر زمان سبب میشود که ارتباطات بین مجموعه دادهها به عنوان بستر پژوهشهای علمی استفاده شود .اگرچه مراکز خدماتی حوزه سالمت
دادههای فراوانی را در بایگانیهای خود نگهداری میکنند اما دسترسی به این اطالعات غالبا با موانع اجرایی و حقوقی (به دلیل حفظ حریم خصوصی) همراه است .پیدا کردن
مرتبطترین دادههای پزشکی در یک پژوهش همواره از مشکلترین ابعاد طراحی پروژههای پژوهشی بوده و هست.
پیروی از یک ساختار از پیش تعیین شده در تولید و نگهداری دادهها از یک سو و برقراری پیوند بین دادههای مختلف یک فرد خاص از سوی دیگر سبب میشود که امکان
بازیابی اطالعات در پاسخ به سوالهای یک پژوهش بیشتر و موثرتر شود .به این مجموعه منظم اطالعات زیستی بیوبانک گفته میشود.
بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران ( )Iranian Brain Mapping Biobankبه اهتمام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با اهداف زیر تشکیل میگردد:
ایجاد بستر سختافزاری و نرمافزاری نگهداری دادههای حجیم در زمینه نقشهبرداری مغز
استقرار فرآیندهای گردآوری منظم دادههای مربوط به نقشهبرداری مغز از داخل و خارج آزمایشگاه (شامل اطالعات تصویری ،پاراکلینیکی و بالینی)
ایجاد دسترسی به بیوبانک برای پژوهشگران سراسر کشور
میزبانی پژوهشهای ملی آیندهنگر در حوزه نقشهبرداری مغز
ارتباط بینالمللی با مراکز بالینی و پژوهشی حوزه نقشهبرداری مغز به منظور پژوهشهای چند مرکزی
بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران ( )IBMBدر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با همکاری مستقیم انجمن رادیولوژی اروپا
و انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی و مشاوره چند بیوبانک معتبر جهانی در حال شکلگیری است.

گزارشی از فعالیتهای بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران
بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران( )Iranian Brain Mapping Biobankبه طور رسمی از سال  96در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و با محوریت تصویربرداری مغز
آغاز به کار کرد و در دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران (مهر  )1397رونمایی شد.
بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران با هدف گردآوری ،ذخیرهسازی و بازیابی هدفمند تصاویر ،سیگنالها و ارزیابیهای مختلف مغزی برای تسهیل کاربردهای پژوهشی ،آموزشی و
تحلیلی راهاندازی شد و هماکنون در حال تکمیل است تا شرایط استفاده از امکانات آزمایشگاه حتی توسط پژوهشگرانی که در دورترین نقاط کشور فعالیت میکنند ،فراهم گردد.
بیوبانک به یک مجموعه سیستماتیک از نمونهها و دادههای زیستی گفته میشود که به منظور دسترسی و بهرهبرداری مجدد در امور پژوهشی تشکیل میگردد ،به گونهای
که نه تنها خود نمونهها بلکه دادهها و نشانههای استخراج شده از آنها نیز بایگانی میشوند تا بتوان از زوایای مختلف جستجو و بازیابی را انجام داد.
بیوبانک نقشه برداری مغز ایران یک مخزن اطالعات بین رشتهای است که نه تنها برای ذخیرهی تصاویر مغزی بلکه برای ذخیرهی طیف گستردهای از اطالعات ارزیابی
بالینی شامل روانپزشکی ،روانشناختی و همچنین آزمایشهای نورولوژی و جراحی اعصاب و همچنین اطالعات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای مختلف مربوط به بیماری و
سالمت مغز انسان و نوروپاتولوژی آماده شده است .عالوه بر این موارد ،بیوبانک ،ذخیره و بازیابی انواع دادههای سیگنالهای مغزی شامل  EEG ،EMG ،fNIRSو غیره
را نیز در نظر دارد .اگر چه این بایگانی در ابتدا از مجموعه دادههای منفرد و مجزا تشکیل شده اما برنامهریزی شده تا در آینده در حد امکان مجموعه داده یکپارچه و متنوع از
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بـیوبانک نـقشهبـرداری مـغز ایـران ()IBMB

همان نمونهها گردآوری شود .به این ترتیب بیوبانک گردآورند ه و ذخیرهکننده طیف وسیعی از نمونهها و اطالعات به هم پیوسته با ساختار دادهای است که امکان پژوهشهای
مبتنی بر فرضی ه فراتر از یک رشتهی واحد را فراهم میکند .یک اصل عمده در جمع آوری و ذخیرهي دادهها در بیوبانک تعریف مستندات ساختار یافته است .این ویژگی برای
قابل اطمینان بودن اطالعات ،تجزیه و تحلیل و استخراج دادهها یک اصل ضروری است.
پروژه بیوبانک دارای سه مرحله است .اولین مرحله به بیوبانک «تصویربرداری» مغز اختصاص داده شده است .آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با چهار مرکز تصویربرداری
تفاهمنام ه همکاری در زمینه دادههای بیوبانک منعقد کرده است .در حال حاضر بیش از  ۵۰۰۰نمونهی بالینی را با همکاری مراکز تصویربرداری جمعآوری کردهایم .روش
تصویربرداری مراکز همکار بیوبانک متفاوت است؛ به همین دلیل الزم است نمونههای دریافت شده پاالیش و یکسانسازی شوند تا آماد ه 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 بینام سازی دادهها براساس کد اختصاصی بیوبانک برای هر نمونه
به طور خودکار انجام میشود .برای هر نمونه یک شناسنامه فنی استخراج میشود که برای جستجوی پژوهشگر بر اساس ویژگیهای فنی ،مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه
بر این ،برای هر نمونه گزارش ساختاریافته تفسیر رادیولوژیست به مجموعه اضافه خواهد شد .یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در ماههای گذشته طراحی ساختار دقیق
درج تفسیر برای نمونههاست تا امکان فیلترگذاری و داده کاوی را به پژوهشگر بدهد.
برای سفارش نمونه از بیوبانک سامانهای طراحی شده است که در آدرس  ibmb.nbml.irدر دسترس عالقه مندان قرار گرفته است .سامانه امکان ثبت نام برای پژوهشگران
را با ایجاد یک پروفایل فردی در اختیار قرار میدهد .هر پژوهشگر میتواند به هر تعداد که تمایل دارد پروژه در بیوبانک تعریف کند .برای انتخاب نمونههای بیوبانک و سفارش
آنها ،سامانه مجموعههایی منظم از فیلترها را در اختیار کاربر قرار میدهد .پس از کار با سامانه که به صورت محاورهای و گام به گام صورت میگیرد ،پژوهشگر قادر است
سفارش خود را به واحد بیوبانک منتقل نماید تا نمونهها و دادههای استخراج شده از آنها پس از  2روز کاری به صورت حضوری در اختیارشان قرار گیرد.
در مدت زمان برنامه ریزی و طراحی پروژه ،با توجه به میزبانی طیف گستردهای از دادهها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران ،تصمیم به برگزاری کارگاههای مشورتی بین
رشتهای گرفته شد که انواع دادههای 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 برجست ه حوزههای مختلف مربوط به مطالعات مغز برگزار شده است .نتیجه این کارگاهها تشکیل چهار کمیته مشورتی شامل کمیتههای بالینی ،تصویربرداری
مهندسی-علوم پایه و پاراکلینیک میباشد.
در این مرحله همچنین بسترسازی برای افزودن دادههای  fMRIو انواع سیگنالهای مغزی مانند  EEGانجام شده است .چگونگی ساختار گزارشات فنی این نوع دادهها مورد
بررسی قرار گرفته و مقدمات نحوه نگهداری این نوع دادهها فراهم شده است و در اوایل سال  98نمونههای سیگنال مغزی به بیوبانک افزوده خواهند شد.
در بلندمدت بیوبانک این امکان را برای ارائهکنندگان خدمات و موسسات مختلف فراهم خواهد کرد تا مجموعه دادههای خود را در بیوبانک ایجاد کنند یا به مجموعه دادههای
موجود در بیوبانک نمونه اضافه کنند.
هدف بیوبانک نقشهبرداری مغز ،تسهیل پژوهش در سطح ملی است .بنابراین هدف اصلی این است که دادههای مربوطه در اختیار افراد عالقهمند در سراسر کشور از جمله
شهرهای کوچک که دسترسی آسان به امکانات عالی پزشکی را ندارند ،قرار گیرد .اما در عین حال برنامهریزی شده تا تسهیالت «تصویربرداری کمّی» به مراکز بالینی عرضه
شود .دیگر چشم انداز بیوبانک کمک به تعریف و بهرهبرداری از رادیومیکهای مغز است .با ارائه مجموعه دادههای بزرگ برای محققان هوش مصنوعی ،بیوبانک امیدوار است
تا بخشی از ابتکارهای هوش مصنوعی نقشهبرداری مغز باشد.
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بـیوبانک نـقشهبـرداری مـغز ایـران ()IBMB

اولین کارگاه مشورتی بین رشتهای
با موضوع:

« ساختار دادهها در بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران»
با حضور اساتید برجسته از  ۱۱حوزه تخصصی مرتبط

زمان :پنجشنبه  ۲۰اردیبهشتماه ۱۳۹۷

دومین کارگاه مشورتی بین رشتهای
با موضوع:

« ساختار دادهها در بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران»
با حضور اساتید برجسته از  14حوزه تخصصی مرتبط

زمان :پنجشنبه  ۶دیماه ۱۳۹۷
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سـرور مـحاسباتی آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری

سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز طبق آخرین استانداردهای روز دنیا ،امکاناتی را در اختیار محققان حوزه نقشهبرداری مغز و علوم اعصاب
محاسباتی قرار میدهد تا بتوانند پردازش دادههای پژوهشی خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.

سختافزار قدرتمند سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،ذخیرهسازی گسترده تصاویر ساختاری و عملکردی مغز و محاسبات سریع را فراهم
میآورد .بستر نرمافزاری این سرور شامل بهروزترین سیستمعامل لینوکس ،نرمافزارهای پیشرفته پردازش تصاویر و سیگنالهای مغزی و علوم اعصاب
محاسباتی میباشد که به محققان امکان پردازش ،تحلیل ،محاسبات و شبیهسازیهای سنگین و پیچیده مغزی را میدهد.

برنامه تدوینشده برای پردازش اتوماتیک تصاویر مغزی در حالت استراحت همراستا با پروژه بینالمللی(Human Connectome Project (HCP

میباشد و امکان پردازش آسان و دقیق دادهها را به وجود آورده است.

هدف پروژه  HCPتهیه نقشه شبکهای از اتصاالت مغزی ( )Connectomeاست که حقایقی را در زمینهی اتصاالت ساختاری و عملکردی نواحی
مختلف مغز انسانهای سالم آشکار میکند .همچنین دادههای حاصل از این پروژه ،تحقیقات موجود در زمینهی اختالالت مغزی ناشی از

اوتیسم ،آلزایمر ،اسکیزوفرنی و خوانش پریشی ( )Dyslexiaرا تسهیل خواهند کرد.

سرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز دارای قابلیتهای ،Memory(RAM): 128 GB

( CPU(128 processor,2.1 GHz,~41 M cacheو  Storage: 10 TBاست ،با این امکانات پژوهشگران میتوانند
محاسبات و پردازش دادهها با حجم باال و زمان طوالنی خود را در حوزه نقشهبرداری مغز بهوسیله بستر نرمافزاری

تعبیه شده بر آن بهصورت موازی انجام دهند.
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مـدیریتآمـوزشوتـرویج
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مـدیریتآمـوزشوتـرویج
با توجه به اینکه یکی از رسالتهای مهم آزمایشگاه ملی نقشهبرداری
مغز توسعه علوم و فناوریهای نقشهبرداری مغز در سراسر کشور
میباشد ،کارگروه آموزش و ترویج توسط دکتر حسین قدیری
(معاون اداری و مالی آزمایشگاه) ،در مرداد ماه سال  ۱۳۹۶تشکیل شد.

اهداف و وظایف کارگروه آموزش و ترویج

 -1افزایش آگاهی عموم متخصصان و پژوهشگران در رابطه با جنبههای مختلف و اهمیت
نقشهبرداری مغز از طریق برقرار ارتباط با آنها به طرق مختلف
 -2برگزاری دورههای آموزشی ارزان قیمت در ارتباط با نقشهبرداری مغز و حوزههای
نزدیک به آن ،برای جذب و آشناسازی عالقمندان و پژوهشگران سراسر کشور در قالب
برگزاری سخنرانیها ،دورههای آموزشی ،کارگاههای مهارت آموزی ،سمینارها ،وبینارها،
سمپوزیوم و کنفرانس
 -3پایهگذاری و برگزاری مسابقات علمی به منظور کشف و هدایت استعدادها در جهت
نقشهبرداری مغز
 -4ترویج اهمیت پژوهش و فعالیتهای فناورانه در حوزه نقشهبرداری مغز
 -5کمک به توسعه و گسترش پژوهش و همچنین فناوریهای نوین در حوزه
نقشهبرداری مغز
 -6برگزاری جلسات بارش فکری برای پیداکردن بهترین راهکارهای ارائه خدمات دانش
محور و روزآمد از جمله تصویربرداری تخصصی از مغز ،تحریک مغز با استفاده از روشهای
متنوع و مکمل ،پردازش و ترکیب دادهها و تصاویر چند وجهی مغزی با استفاده از ابزارها
و لوازم روزآمد
 -7بررسی و شناسائی نیازهای خدمات آزمایشگاهی در زمینهی تصویربرداری تخصصی
از مغز و تحریک آن به منظور توسعهی فعالیتهای آزمایشگاه و همچنین توسعه پژوهش
در حوزه علوم و فناوریهای شناختی
 -8بررسی و شناسایی مراکز و متخصصان فعال در حوزههای نقشهبرداری مغز و برقراری
ارتباط دو سویه با آنها
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با تشکیل این کارگروه در مرداد ماه  1396و تشکیل جلسات منظم بارش فکری و
برنامهریزی ،سرعت و دقت انجام برنامهها افزایش یافته و خروجیهای ملموس زیر قابل
مشاهده است:
برگزاری اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری 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
برقراری یک سیستم مدون در راستای ارتباط با متخصصین و پژوهشگران
تدوین و به روز رسانی محتوای علمی فعالیتهای آموزشی
ایجاد روحیه تعاون و همکاری میان پرسنل آزمایشگاه و افزایش بازدهی عملکرد
کارکنان
گزارش فعالیتهای انجام شده در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغزاز تاریخ 1395/5/11
تا تاریخ  1397/12/29به صورت خالصه ،به شرح زیر میباشد:

گزارش فعالیتهای انجام شده به صورت خالصه ،به شرح زیر میباشد:

1

تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی

 4620نفر

2

کارگاههای آموزشی

 102273نفر ساعت

3

تعداد کارگاههای برگزار شده

 233ساعت

روند رشد کارگاههای برگزار شده

ردیف

موضوع

مقدار

روند رشد بازدیدهای برگزار شده

سال 97
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

وبسـایت NBML.IR

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز جهت ایجاد راهی ارتباطی با عالقهمندان این عرصه سایتی را طراحی کرده است که از مهمترین بخشهای آن میتوان بطور اختصار به مواردی اشاره کرد:

اخبارها و رویدادها
کارگاهها ،سمینارها ،وبینارها ،مسابقات علمی

این قسمت دارای اطالعاتی دربارهی کارگاهها ،سمینارها ،وبینارها و مسابقات علمی است .بخش کارگاهها خود دارای دو زیرمجموعه «کارگاههای گذشته (که پیش از این تشکیل شدهاند)»
و «کارگاههای پیش رو (که در آیندهای نزدیک در آزمایشگاه برگزار خواهند شد)» میباشد .همچنین امکان ثبتنام آنالین برای هر یک از کارگاهها در قسمت مربوط به آن ،به همراه
راهنمای چگونگی ثبتنام وجود دارد.

آموزش و پژوهش
پایگاه داده

فهرست دادههای رایگان ثبت شده در  :NBMLشامل نمونه دادههای مربوط به آزمودنیهای انسانی.

فهرست دادههای رایگان موجود در اینترنت :شامل دو جدول «دادههای رایج در زمینهی تصویربرداری مغز» و «سیگنالهای الکتریکی مغز» که دسترسی به آنها برای عموم آزاد است.
درسنامه
برای هر یک از آزمایشگاهها درسنامههایی جهت آشنایی با مفاهیم پایهای و تخصصی وجود دارد.

اخبار حوزهی نقشهبرداری مغز

جدیدترین و بهروزترین یافتههای علمی دنیا در حوزهی نقشهبرداری مغز و حوزههای مرتبط در قالب خبر در این بخش از وبسایت قرار میگیرد.
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وبسـایت NBML.IR

خدمات و تجهیزات

جهت آشنایی بیشتر عالقهمندان و مراجعهکنندگان محترم ،تجهیزات موجود در تمامی آزمایشگاهها (اعم از ،fNIRS ،tDCS ،TMS ،EEG ،MRI
پردازش و آنالیز تصویر و سیگنال) و معرفی اجزای دستگاهها (به همراه عکس) و لیست خدمات قابل ارائه در این بخش بیان شده است.

پذیرش پروژه

دانشجویان محترمی که عالقهمند به تعریف پروژه در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز هستند ،میتوانند پس از ثبت نام در سایت از منوی باالی سایت
گزینهی «پذیرش پروژه» را انتخاب کرده و اطالعات خود و استاد راهنمای مربوطه را در این قسمت به صورت آنالین وارد نموده و فرم پذیرش
پروژه را تکمیل نمایند .این فرم توسط مسئولین مربوطه در آزمایشگاه بررسی شده و در صورت قابل انجام بودن پروژه با توجه به تجهیزات
و امکانات موجود ،متقاضی در آزمایشگاه حضور مییابد تا ادامهی مراحل را برای شروع طرح خود طی کند.

تاالر گفتمان

در این قسمت امکان بحث و تبادل نظر در زمینههای مرتبط برای کاربران وجود دارد.

تور مجازی

عالقهمندان میتوانند در این بخش به صورت
آنالین و غیرحضوری از بخشهای مختلف
آزمایشگاه بازدید نمایند.
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شـاخه دانـشجویی نـقشهبـرداری مـغز ایـران

با هدف توسعه و ارتقای تواناییهای علمی  -پژوهشی دانشجویان ،شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران ،فعالیت رسمی خود را از  ۱۸مهرماه سال  ۱۳۹۷همزمان با دومین
سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران آغاز کرد .احداث این شاخه به عنوان اولین شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز در ایران ،با پیشنهاد و هدایت دکتر حسین قدیری ،مدیر

ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،موافقت دکتر محمدرضا آی ،رییس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و پیگیریهای خانم شیما گلبرگ مدیر ارتباط با مشتریان در
آزمایشگاه و آقای محسن دادجو ،پژوهشگر دکترای علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی ،مسئول شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز و با انگیزه برگزاری نشستهای علمی

کارگاههای تخصصی ،فعالیتهای بین رشتهای ،ترویج دانش نقشهبرداری مغز و حمایت از فعالیتهای دانشجویی ،صورت گرفت.

اولین نشست رسمی این شاخه به صورت یک برنامهی جانبی همزمان با دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران و با حضور بیش از  ۱۰۰نفر از پژوهشگران عالقهمند
برگزار شد .در این نشست ،دکتر محمدرضا آی ،رئیس سمپوزیوم ،به ذکر اهمیت ایجاد شاخه دانشجویی در حیطهی نقشهبرداری مغز پرداختند .پس از آن آقای محسن دادجو ضمن
معرفی امکانات آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،اهداف و چشم اندازهای شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران را بیان نمودند و به این ترتیب موجودیت این شاخه ،رسمیت
یافت .اکنون پس از تاسیس و تثبیت این شاخه ،ظرفیتهای همکاری و گسترش فعالیتهای دانشجویی مرتبط با نقشهبرداری مغز ،بیش از پیش فراهم گردیده است .عالقهمندان
به فعالیت در این شاخه میتوانند درخواست عضویت و یا سواالت خود را به آدرس الکترونیکی  NBMS@NBML.irارسال کنند.

چارت ساختاری شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران
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بـرنامههای کـارگروهها

ساختار مدیریتی اجرایی شاخه دانشجویی بر اساس فعالیت کارگروهها بنا نهاده شده است .مجموعهی این کارگروهها با راهبری هستهی مدیریت و هماهنگی و اجرای مسئول
اجرایی به پیش میرود .با توجه به اینکه حمایت و برگزاری جلسات کارگروهها از طرف آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز است که یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی پیشرفته در
حیطه نقشهبرداری مغز میباشد ،از این رو فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم شده است تا در راستای فعالیت در کارگروه بتوانند از مزایای تخصصی آزمایشگاه بهرهمند شوند.
برنامههای در نظر گرفته شده برای کارگروههای مختلف به صورت زیر است:
کتابخوانی
در نشستهای علمی کتابخوانی ،مطالعهی دسته جمعی از منابع مختلف و متناسب با عالیق افراد به منظور افزایش آگاهی در زمینههای تخصصی مختلف صورت میگیرد .برگزاری
این نشستها توسط اعضای کارگروه بوده و در هر جلسه مسئولیت ارائه با یکی از اعضاست.
ژورنال کالب
محتوای جلسات ژورنال کالب بر اساس مقاالت منتخب هر کارگروه بوده و در هر جلسه توسط یکی از اعضا ارائه میشود .این جلسات با هدف بررسی عناوین به روز در زمینههای
مختلف در جهت بررسی ایدهها و روشها برگزار میگردد.
سخنرانی علمی
در سخنرانیهای علمی از اساتید مطرح در هر حیطه دعوت میشود تا در زمینههای مرتبط بین فعالیت آن کارگروهها با نقشهبرداری مغز ،سخنرانی داشته باشند.
خبرنامه
یکی از بخشهای مهم شاخه دانشجویی ،بخش خبرنامه است؛ هر کارگروه با تولید خبرهای تخصصی ،به همکاری با این بخش ،و در نهایت خبرنامهی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
میپردازد .این خبرها به صورت ترجمهی خبرهای به روز در سایتهای معتبر و یا خالصهای از یک مقاله است که با نام نویسنده و مترجم آن در وبسایت و خبرنامهی الکترونیکی
آزمایشگاه قرار میگیرد .همچنین محتوای علمی نشستهای هر کارگروه ،جهت استفادهی عالقهمندان به موضوعات ارائه شده در کارگروه ،بر وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری
مغز قرار میگیرد.
کارگاههای آموزشی
این کارگاهها با هدف افزایش مهارتهای عملی دانشجویان و با همکاری دانشجویان با تجربه در زمینههای مختلف نقشهبرداری مغز توسط دانشجویان مقاطع تکمیلی و یا اساتید
مربوطه برگزار میشود.
مسابقات دانشجویی
با هدف سنجش دانستههای دانشجویان و مهارت آنان و همچنین افزایش انگیزهی شرکت در برنامههای مختلف ،مسابقات دانشجویی هرچند وقت یک بار برگزار میشود و به افراد
برگزیده جوایزی اهدا میگردد.
اردوهای علمی تفریحی
حضور در اردوهای علمی تفریحی برنامهریزی شده توسط شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران ،عالوه بر تبادل آرای علمی و گفتگوهای تخصصی ،فعالیتی نشاط انگیز و گامی
مناسب در جهت افزایش سالمت جسمانی و روانی شرکتکنندگان میباشد.
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کارگروه نوروفیزیولوژی

نوروفیزیولوژی شامل شاخهای از فیزیولوژی و علوم اعصاب میباشد که به بررسی عملکردهای سیستم عصبی میپردازد .کارگروه نوروفیزیولوژی در آبان ماه  ۱۳۹۷با هدف فعالیت
در زمینههای مربوطه ،به همت اعضای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایجاد شد .رویکرد اصلی این کارگروه پژوهش و فعالیت در حیطهی علوم اعصاب از نگاه زیستشناختی
است .به طور کلی فعالیتهای این کارگروه بیشتر مرتبط با دانشجویان علوم پزشکی ،داروسازی ،فیزیولوژی و زیستشناسی سلولی و مولکولی میباشد اما از تمامی عالقه مندان به
این زمینه دعوت میشود تا در برنامههای این کارگروه شرکت کنند.
اهداف کارگروه نوروفیزیولوژی
ترویج و توسعه نقشه برداری مغز در زمینهی نوروفیزیولوژی
مطالعهی مبانی نوروفیزیولوژی
پژوهش در زمینههای تخصصی مربوطه
کارگروه نوروسایکولوژی

عصبروانشناسی یا نوروسایکولوژی ،گرایشی از دانش علوم شناختی است که به مطالعهی تأثیراتی میپردازد که ساختار و عملکرد مغز در شکل گیری فرایندهای روانشناختی و
رفتاری ایجاد میکند .موضوع عصبروانشناسی ،بررسی چگونگی تعامل رفتار و شناخت در مغز به ویژه با نگاه بالینی است و به همین دلیل اشتراکاتی را با عصبشناسی رفتاری و
روانپزشکی پیدا میکند.
اهداف کارگروه نوروسایکولوژی
مرجعیت دانشجویی در حوزهی نوروسایکولوژی
اشاعهی بهرهگیری از ابزارهای نوین تصویربرداری از مغز در مطالعات مختلف
ایجاد بسترهای مناسب آموزشی و پژوهشی در این حیطه
کارگروه نورومارکتینگ

یکی از مباحث مهم در عملکرد مصرف کننده ،درک چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان میباشد که همیشه مورد توجه محققان ،بازاریان و مدیران صنعتی است .بازاریابی
عصبی شاخهي جدیدی از تحقیقات بازاریابی است که به مطالعهي بررسی پاسخ مؤثر حسی ،شناختی و عاطفی محرکهای بازاریابی مصرف کنندگان میپردازد .محققان با استفاده
از فن آوریهایی مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی و روشهای ردیابی چشم به اندازه گیری تغییرات در فعالیت مغز میپردازند که به درک بهتر ما از چگونگی تصمیم گیری
مصرف کنندگان و اینکه چه بخشی از مغز در تصمیم گیری آنها دخالت دارد کمک میکند .با توجه به نوین بودن و رشد شاخهی نورومارکتینگ در دنیا دیگر نمیتوان از این علم
میان رشتهای به سادگی چشم پوشید؛ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز سعی دارد تا در راستای ارتقای این دانش کاربردی ،فعالیت کند.
اهداف کارگروه نورومارکتینگ
تبیین مفهوم بازاریابی عصبی و بررسی جنبههای کاربردی آن
آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در نورومارکتینگ از جمله :سیستم تشخیص چهره ،سیستم ردیابی چشم ،پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرافی و ...
ارائهی پاسخهای علمی به پرسشهای حوزهی نورومارکتینگ
بررسی و واکاوی پروژههای علمی اجرا شده در حوزهی نورومارکتینگ
دعوت از افراد خبره در این حوزه جهت تبادل دانش
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کارگروه علوم اعصاب محاسباتی

علوم اعصاب محاسباتی مطالعهی عملکرد مغز در پردازش خصوصیات ساختاری است که سیستم عصبی را تشکیل میدهند .از جمله زمینههای علمی وسیع و گسترده بین رشتهای

که شاخههای علمی متنوعی همچون علوم اعصاب ،علوم شناختی ،روانشناسی ،علوم رایانه ،فیزیک ،نظریه اطالعات و ریاضیات کاربردی را به یکدیگر پیوند میدهد .علوم اعصاب
محاسباتی مجزا از ارتباط گرایی روانی و نظریههای رشتههایی مانند یادگیری ماشین ،شبکههای عصبی ،سیستمهای دینامیکی و تئوری یادگیری محاسباتی است که در آن بر

توصیف سلولهای عصبی عملکردی و بیولوژیکی واقعی (و سیستم عصبی) و فیزیولوژی خود و مسائل یادگیری تأکید دارد .این مدل ضبط ویژگیهای ضروری از سیستم بیولوژیکی
در چند مقیاس فضایی-زمانی ،از جریانهای غشاء و فرآیندهای غشایی ،پروتئینها ،و اتصال شیمیایی به نوسانات شبکه ،معماری ستونی و توپوگرافی ،و یادگیری و حافظه است.

اهداف کارگروه علوم اعصاب محاسباتی:

تبیین مفهوم علوم اعصاب محاسباتی و بررسی جنبههای کاربردی آن
مطالعهی مبانی علوم اعصاب محاسباتی

پژوهش در زمینههای تخصصی مربوطه

کارگروه علوم اعصاب شناختی

علوم اعصاب شناختی به بررسی عملکردهای مغزی در سطوح مختلف مغز از سطوح مولکولی تا سطوح باالتر شبکههای عصبی مغزی میپردازد که میتواند از مطالعات آزمایشگاهی

تا شبیه سازیهای کامپیوتری متغیر باشد .سواالت بنیادین و فلسفی مهمی در حوزهی علوم اعصاب شناختی نظیر «آگاهی» و مسألهی ذهن-بدن مطرح است؛ همچنین سواالت
کاربردی فراوانی در حوزهی علوم اعصاب شناختی وجود دارد که میتواند خدمتی بزرگ به بشریت ارائه دهد .این خدمت میتواند برای اختالالت و معلولیتهای مختلف حیطهی
مغز و اعصاب و همچنین تقویت عملکرد افراد سالم به کار گرفته شود .همچنین با به کارگیری دانش «علوم اعصاب شناختی» در ایجاد و گسترش فناوریهای نوین ،انقالب بزرگی
به پا خواهد شد؛ رویارویی انسان با هوش مصنوعی و ساخت مغز مصنوعی میتواند نمونهای از این موارد باشد.

اهداف کارگروه علوم اعصاب شناختی:

معرفی و آشنایی با روشهای نقشه برداری مغز در جهت تحقیقات مربوط به علوم اعصاب شناختی

ایجاد شبکهای انسانی متشکل از پژوهشگران ،دانشجویان و عالقه مندان به حوزهی علوم اعصاب شناختی برای مطالعات شبکهای مغز ،ایدهپردازی و همافزایی دانش
مطالعهی متون اصلی و مقاالت به روز علوم اعصاب شناختی

آشنایی با سواالت بنیادین علوم اعصاب شناختی ،روشها ،رویکردها و طرح مسائل اصلی این حوزه

ایجاد بستری مناسب برای کاربردی سازی علوم اعصاب شناختی در فناوریهای همگرا با رویکردی خالقیت محور

بررسی علمی و کاربردی دو حوزهی علوم اعصاب شناختی و هوش مصنوعی با محوریت نقشه برداری مغز
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شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مـعرفی کـارگروههای مـختلف شـاخه دانـشجویی
نـقشهبـرداری مـغز ایـران

کارگروه نورواسپرت
نورو اسپرت نام کارگروهی است که با هدف مطالعه و تحقیق در زمینهی روانشناسی ورزشی راه اندازی شده است .روانشناسی ورزشی گرایشی میان رشتهای است که ترکیبی از علوم اعصاب
روانشناسی و دانش تربیت بدنی است .این کارگروه در اسفند ماه سال  ۱۳۹۷با هدف فعالیت در زمینههای مربوط ،به همت اعضای شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران ایجاد شد.
رویکرد اصلی این کارگروه پژوهش روی مطالعات نوین در حوزههای مرتبط با روانشناسی ورزشی است که میتواند شامل مراحل زیر باشد:
 -۱بررسی تاثیرگذاری فعالیتهای بدنی بر عملکرد مغز و اعصاب
 -۲بررسی تاثیرگذاری عملکرد مغز بر کیفیت فعالیتهای بدنی
 -۳بررسی مطالعات انجام شده مربوط به اثرگذاری روشهای حیطهی علوم شناختی و مغز مانند نوروفیدبک و تحریک مغزی در جهت ارتقای عملکرد ورزشکاران
 -۴مداخالت درمانی روی جامعهی ورزشکاران
اهداف کارگروه نورواسپرت:

توسعه و شناساندن نحوهی تاثیرگزاری دانش مغز و شناخت بر عملکرد مطلوب ورزشی
ترجمهی مطالب علمی به روز
پژوهش در حیطهی نورواسپرت

کارگروه خبرنامه و مولتی مدیای نقشهبرداری مغز
لزوم توسعه و ترویج دانش و اخبار مربوط به دنیای نقشه برداری مغز و همچنین معرفی فعالیتهای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ،باعث ایجاد کارگروهی مختص به فعالیتهای مربوط به تولید
خبر علمی و ترویجی گردید .این کارگروه با معرفی یافتههای علمی نوین درسراسر دنیا و تلخیص و ترجمهی آن سعی بر انتقال دانش به روز نقشه برداری مغز به مخاطبان خود را دارد .همچنین
تهیهی اخبار رویدادهای شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز جهت اطالع رسانی و ساماندهی مشتاقان به همکاری در این شاخه ،بر عهدهی این کارگروه است.
اهداف کارگروه خبرنامه:

تهیه خبرهای به روز نقشهبرداری مغز
تهیه اخبار از فعالیتهای شاخه دانشجویی
تهیه مولتی مدیای نقشهبرداری مغز جهت اشتراک در شبکههای اجتماعی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ایران

کارگروه اجرایی
این کارگروه با هدف افزایش مهارتهای اجرایی و تقویت مهارتهای ارتباطی در اجتماعات تخصصی تشکیل شده است .اعضای این کارگروه با همکاری در رویدادهای تخصصی
نقشه برداری مغز ،سعی بر افزایش کیفیت و بازدهی این رویدادها دارند .این فعالیتها فرصتی را برای این دانشجویان به وجود میآورد تا بتوانند با فراز و نشیبهای یک رویداد علمی
آشنا شده و از طرفی با متخصصین حاضر در آن رویداد به تعامل بپردازند .همچنین حضور در تیم اجرایی برخی از این رویدادها میتواند در سابقه علمی اجرایی آنان لحاظ گردد.

اهداف کارگروه اجرایی:

همکاری در رویدادهای علمی مانند سمپوزیومها ،همایشها ،سمینارها ،کارگاهها و نشستهای علمی
همکاری در انتشار خبرهای ترویجی و تولید پوستر
برگزاری رویدادهای علمی مانند بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و کارگاهها
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گـــزارش عـــملکرد شـــاخه دانـــشجویی
نـقشهبـرداری مـغز ایـران تا پـایان سـال ۱۳۹۷

مجموعه فعالیتهای شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران را میتوان به دو دسته فعالیتهای علمی و ترویجی دستهبندی کرد:
فعالیتهای علمی
فعالیتهای علمی این شاخه در قالب کارگروههای تخصصی مختلف انجام میشود که هر گروه بر اساس اهداف و سرفصلهای مرتبط با حیطهی
خود برنامهریزی میکند.
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نام کارگروه

تعداد جلسات

تعداد شرکتکنندگان

تعداد ساعت

نوروفیزیولوژی

5

76

10

نوروسایکولوژی

5

58

10

نورومارکتینگ

2

25

4

علوم اعصاب محاسباتی

4

47

8

علوم اعصاب شناختی

2

23

4

نورواسپرت

2

17

4
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شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گـــزارش عـــملکرد شـــاخه دانـــشجویی
نـقشهبـرداری مـغز ایـران تا پـایان سـال ۱۳۹۷

فعالیتهای ترویجی

نام کارگروه

نوروفیزیولوژی

نوروسایکولوژی

نورومارکتینگ

تاریخ جلسه

موضوع

 ۶آذر

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 ۲۸آذر

معرفی کارگروه نوروفیزیولوژی و تعیین خط مشی

 ۱۸دی

مروری بر آناتومی نخاع/سیستم عصبی محیطی/ساقه مغز

 ۲بهمن

مروری بر آناتومی سیستم عصبی (کورتکس ،مخچه ،دیانسفال(

 ۸اسفند

بررسی گیرندههای حسی و مدارهای مرتبط و حواس پیکری

 ۶آذر

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 ۱دی

معرفی کارگروه نوروسایکولوژی و تعیین منابع جلسات کتابخوانی

 ۱۱دی

رشد نوروسایکولوژی

 ۲بهمن

فصل اول کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان ،ارائهی مبحث نوروپالستیسیتی

 ۲۲اسفند

فصل ۲و ۳کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسانی کلب

 ۶آذر

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 ۲۵دی

بررسی کاربرد دانش عصب شناسی در بازاریابی
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گـــزارش عـــملکرد شـــاخه دانـــشجویی
نـقشهبـرداری مـغز ایـران تا پـایان سـال ۱۳۹۷
تاریخ جلسه

موضوع

نام کارگروه

 ۱۸دی

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 ۲۵دی

معرفی کارگروه و ارتباط بین علوم اعصاب محاسباتی و نقشه برداری مغز

 ۱۷بهمن

MATLAB For NeuroScience

 ۱۴اسفند

Matlab Tutorial

 ۸اسفند

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 15اسفند

مقدمهای بر علوم اعصاب شناختی

 ۸اسفند

بررسی هدف از تشکیل کارگروه و ظرفیتهای آتی آن

 ۸اسفند

بررسی فرصتهای مختلف کاربرد نقشهبرداری مغز در ورزش

برنامهی علمی -تفریحی

 ۲آذر

کاربردهای بالینیEEG

کارگروه مولتیمدیای واحدترویج

 ۱۷آذر

همکاری بخش شاخهی دانشجویی در تولید محتوا و مولتی مدیای آزمایشگاه

نشست دبیران کارگروههای شاخهي
دانشجویی نقشه برداری مغز ایران با
حضور معاون اداری و مالی
)مدیرترویج و آموزش(
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

 ۲۴آذر

ظرفیتهای بخش شاخهي دانشجویی و شرح وظایف و طرح و بررسی ایدههای
دانشجویی و نحوهی اجرایی کردن آنها

 ۱آبان

بررسی نحوهی همکاری با شاخه دانشجویی

 ۱۵آبان

بررسی موارد داخلی شاخه دانشجویی

 ۲۲آبان

بررسی موارد داخلی شاخه دانشجویی

 ۲۹آبان

تعیین ساختار بخش دانشجویی وبسایت  NBMLو همکاری در سمپوزیوم 2019

علوم اعصاب محاسباتی

علوم اعصاب شناختی

نورواسپرت

نشست داخلی شاخه دانشجویی
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شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

هـمکاری شـاخه دانـشجویی نـقشهبـرداری مـغز ایـران
در رویـدادهای عـلمی

همکاری در امور اجرایی دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران  2018و برپایی غرفهی دانشجویی نقشه برداری مغز در این سمپوزیوم
برگزاری  ۶نشست دانشجویی ماهیانه نقشه برداری مغز
همکاری در امور اجرایی سمینار استان همدان
همکاری در امور اجرایی سمینار استان سیستان و بلوچستان
برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز
همکاری در امور اجرایی مدرسه تابستانه نقشه برداری علوم شناختی و مغز
همکاری در برگزاری برنامه دانش آموزی مشهد
برگزاری ۲مورد مسابقه علمی دانشجویی در کنار رویدادهای علمی
انجام هماهنگیهای مربوط به  ۲مورد بازدید از آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
برگزاری  ۲اردوی علمی تفریحی

شاخه دانشجویی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

تـولید خـبر عـلمی و پـوستر

تولید خبرهای علمی :بیش از  30مورد
تولید محتوای علمی نشستهای دانشجویی ۵ :مورد
همکاری در تهیه پوسترهای آزمایشگاه :بیش از  40مورد
تهیه فیلم مرتبط با نقشهبرداری مغز
تهیه برخی محتواهای مربوط به شبکههای اجتماعی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج
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مـشارکت
آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز
در مـدارس عـلمی عـلوم شـناختی
و
نـقشهبـرداری مـغز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مــدرسهی پــاییزهی Brain Research -2017مــشهد

دانشگاه فردوسی مشهد به حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی ،مدرسهی
پاییزهی پژوهشهای کاربردی در حوزهی مغز را تحت عنوان Brain Research 2017

در تاریخ  ۱۸تا  ۲۲آذر  ۱۳۹۶برگزار کرد .تدریس مباحث توسط اساتید به نام و برجستهی این

حوزه از جمله خانم دکتر خرمی ،پروفسور ،Walloisدکتر سعادتمند ،دکتر بتولی ،دکتر کاظمی،
دکتر شادمان ،دکتر صفایی و دکتر مقیمی انجام شد .در این مدرسه  ۶۰نفر از دانشجویان مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا از رشتههای برق ،فیزیک ،مهندسی پزشکی ،علوم شناختی

و  ...شرکت کردند .برخی مباحث و موضوعات مطرح شده به شرح زیر است:

مفاهیم اولیهی  ،EEGثبت داده و تحلیل و تفسیر آن ،نقشهبرداری مغز و اصول آن،

مفاهیم اولیهی  ،fNIRSتحریک الکتریکی فراجمجمهای مغز ،زبان و مغز ،موسیقی و
مغز و . ...

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به عنوان یکی از حامیان در این رویداد شرکت داشت و

به معرفی امکانات ،خدمات و تجهیزات خود و همچنین روند ثبت پروژه و پاسخگویی به
سواالت مخاطبین در این زمینه پرداخت .در نهایت هم مذاکراتی در رابطه با همکاری

دانشگاه فردوسی مشهد و آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز انجام شد .آزمایشگاه ملی

نقشهبرداری مغز همچنین با برگزاری دو کارگاه نقشهبرداری مغز و اصول و قوانین

آن (با تاکید بر روشهای  )MRIبه سخنرانی آقای دکتر امیرحسین بتولی و تحریک
الکتریکی فراجمجمهای مغز به سخنرانی خانم دکتر آناهیتا خرمی و خانم مهندس نرگس

صادقبیگی حضور خود را پررنگتر کرد.

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اولــین مــدرسه عــلوم اعــصاب شــناختی
(ایــبرو) IBRO

اولین مدرسه علوم اعصاب شناختی ایبرو با موضوع ” نقشهبرداری از
مغز انسان”  2الی  13مهر ماه  ،۱۳۹۵در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری
مغز برگزار شد.
هدف از برگزاری این مدرسه فراهم آوردن فرصتی مناسب برای
فارغالتحصیالن و دانشجویان ارشد ،دکتری و پژوهشگران پسا دکتری
در منطقه آسیا  -اقیانوسیه ،برای به دست آوردن دانش نظری و فنی
در حوزه نقشهبرداری مغز انسان است.دو حوزه اصلی پژوهش علوم
شناختی شامل  Attention/Working Memoryو Decision

 Making/Executive Functionsدر این مدرسه مورد بحث و
آموزش قرار گرفت .
در روز اول و دوم 5 ،و  6مهرماه ،مدرسه بینالمللی علوم اعصاب
شناختی ایبرو با محوریت نقشهبرداری مغز به کاربرد و چگونگی
استفاده از  TMSو  EEGو روزهای سوم و چهارم به تجهیزات
 MRI ،tESو  fNIRSپرداخته شد.
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

Techniques Training and Excursion Day (26 Sep. -2 Oct., 2016(
Theme

Theme1

Theme2

Monday

TMS

BCI (EEG(

Tuesday

BCI (EEG(

TMS

Wednesday

MRI, fMRI

BCI (fNIRS(

Thursday

BCI (fNIRS(

MRI, fMRI

Saturday

tES

MRI, fMRI

Sunday

MRI, fMRI

tES

Day

Final Days (3-4 Oct., 2016(
Monday

Morning: Scientific talk on “Proposal Writing”, by Prof. R.L. Savoy
Afternoon: PET Scanning Visit, by Prof. M.R. Ay

Tuesday

”Scientific talk on “The Future of Cognitive Science & Technology in Iran
Closing Ceremony by Prof. H.R. Pouretemad

Techniques

Duration

Instructors

National Brain Mapping Lab

days 2

Gholamali Hossein-Zadeh, PhD
Hamed Nili, PhD
Mohammad Ali Oghabian, PhD
Robert L. Savoy, PhD
Amir Hossein Batouli, PhD

BCI (EEG, fNIRS(

National Brain Mapping Lab

days 2

Reza Khosrowabadi, PhD
Fabien Lotte, PhD
Seyed Kamaledin Setarehdan, PhD

TMS, tES

National Brain Mapping Lab

days 2

Mehran Emadi Andani, PhD
Neil G. Muggleton, PhD
Reza Rostami, PhD

MRI, fMRI
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مدرسههای علمی

اولــین مــدرسه عــلوم اعــصاب شــناختی
IBRO )(ایــبرو

مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مــدرسه بــهارهی عــلوم شــناختی

برگزار شده توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری ۱۵ :تا  ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۷
مکان :دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
هدف :آشنایی با  ،EEG-ERPنورومارکت ،نوروفیدبک و tES
مباحث و مدرسین:
کارگاه دو روزهی ( EEG-ERPدکتر حمید کریمی روزبهانی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
منشا و کاربردهای ثبت سیگنالهای ( EEGنظری)
اساس طراحی آزمایشهای ( EEGنظری)
بررسی انواع روشهای استنتاج از سیگنالهای ( EEGنظری)
انجام آزمایش ثبت پتانسیلهای برانگیخته بینایی (عملی)
پیش پردازش سیگنالهای ( EEGنظری)
کار با جعبهابزار ( EEGLABعملی)
کار با جعبه ابزار ( ADJUSTعملی)
کار با جعبهابزار ( ERPLABعملی)
کارگاه نورومارکت (دکتر علی بنیادی نایینی از دانشگاه علم و صنعت)
تولد و بیوگرافی نورومارکت
عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی
توانمندیهای هوشمند انسان
ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورومارکت
نورومارکت حسی sensory marketing
نورومارکت و مغز ناخودآگاه
نورومارکت و مغز و توجه ،حافظه
نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت !!! gain and loss
نورومارکت و تبلیغات و برند (چرا و چگونه کمپینهای تبلیغاتی شکست میخورند؟)
نورومارکت و بسته بندی و طراحی ()neuroaesthetic join to neuromarket
66

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مــدرسه بــهارهی عــلوم شــناختی

نورومارکت و رسانه
حوزهها و شرکتهای معرف نورومارکت تجاری
نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری
نوروساینس و زیر ساختهای عصبی اعتماد
اخالق در نورومارکت
تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید
بخش عملی :ثبت ترکیبی و سنکرون
EEG+Eye tracker+GSR+Face reader
کارگاه دو روزهی نوروفیدبک (دکتر سید مرتضی ضیابخش)
فرکانسهای مختلف مغزی
نوروفیدبک مبتنی بر فرکانس امواج
مونتاژ و پروتکلهای رایج در درمان اختاللهای گوناگون
نوروفیدبک مبتنی بر امواج آهسته
ارزیابی الکتروانسفالوگرافی و نقشهی مغزی برای انتخاب پروتکل
روشهای نقطه یابی روی سر ،نصب الکترودها ،ثبت امواج
کارگاه ( tESدکتر آناهیتا خرمی از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)
آشنایی با روشهای تحریک مغزی و مزایا و معایب آن
تاریخچهی پیدایش تکنیکهای تحریک مغزی
آشنایی با  TMS ,tDCSانواع و فیزیولوژی و مکانیسم اثر
آشنایی با کاربردهای روشهای تحریک مغزی در تحقیقات و توانبخشی
آموزش عملی مکانیابی نقاط مختلف مغزی به کمک سیستم ۲۰-۱۰
و کاله EEG
آموزش عملی کار با دستگاه tDCS
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نــهمین مــدرسهی تــابستانهی بــینالمللی
مــغز و عــلوم شــناختی رویــان

برگزار شده توسط پژوهشگاه رویان با همکاری و حمایت آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
تاریخ برگزاری ۲۳ :تا  ۲۷تیر ۱۳۹۷

مکان :پژوهشگاه رویان ،آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هدف :آموزش مطالعات مغز و علوم شناختی در راستای آشنایی دانشجویان رشتههای

مختلف علوم پایه ،پزشکی و مهندسی
مباحث:

تکوین مغز انسان در دوران جنینی

ارگانوئیدهای مغزی بهعنوان مدلهای انسانی مغز در آزمایشگاه
الکتروفیزیولوژی

اپتوژنتیک

بیماریهای مربوط به علوم اعصاب از جمله آلزایمر

روشهای مطالعهی مغز مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی()fMRI

نوار مغزی -الکترومگنتو انسفالوگرافی()EEG-MEG
تحریک مغناطیسی فراجمجمهای()TMS
هوش مصنوعی در علوم اعصاب

در روز دوم برگزاری دکتر غالمعلی حسینزاده معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه طی

یک سخنرانی شرکت کنندگان را با اصول و روشهای ام آر آی کارکردی( )fMRIیکی
از روشهای تصویربرداری پر کاربرد در مطالعات کارکرد مغز آشنا ساختند.

در روز چهارم شرکت کنندگان این رویداد بالغ بر  ۲۰۰نفر ،در  ۴گروه مختلف که به

زیرگروههایی نیز تقسیم شده بودند ،از ساعت  ۸صبح الی  ۴بعد از ظهر ،از بخشهای
مختلف آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز بازدید کردند و کارشناسان هر بخش توضیحاتی

راجع به ابزار و خدمات موجود به ایشان ارائه دادند.
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

چــهارمین مــدرسهی تــابستانهی
عــلوم اعـصاب شــناختی کــشور

برگزار شده توسط آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،با همکاری انجمن علوم اعصاب و حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
(کلینیک مغز و شناخت ،دبیرخانهی استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن دانشجویی علوم اعصاب صدرا نیز در
برگزاری کارگاه همکاری داشتند).

تاریخ برگزاری ۲۰ :تا  ۲۵مرداد ۱۳۹۷

مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلینیک مغز و شناخت

هدف :آشنایی دانشجویان با فناوریهای نوین علوم اعصاب شناختی و نقشهبرداری مغز ،تقویت
و باال بردن روحیهی کار گروهی و تأکید بر تفکر بین رشتهای و مورد استفاده قرار گرفتن آن

در این حوزه

مباحث و مدرسین:

حس و ادراک ،آگاهی و توجه

(خانم دکتر خرمی از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)

پژوهش در علوم اعصاب و کار تیمی با رویکرد علوم اعصاب

(دکتر پناهي و آقای توكلي)

یادگیری و حافظه (دکتر حاتمی)

تشریح عملی مغز (دکتر گلچینی)

تفکر و زبان (دکتر نیلی پور)

بینایی و دیدار (دکتر راجیمهر از )MIT
توانبخشی شناختی (خانم دکتر رضاپور)

نورو مارکتینگ (خانم دکتر سماکنژاد)

نورو ایمیجینگ (دکتر خلیق رضوی از موسسه رویان)
فلسفهی ذهن (دکتر مثمر)

شناخت اجتماعی (خانم دکتر مختاری از دانشگاه شهید بهشتی)

مدلسازی شناختی و هوش مصنوعی (دکتر خسروآبادی از دانشگاه شهید بهشتی)
جنبههای شناختی بیماریهای عصبی (دکتر پرورش)

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شـشمین مـدرسهی تـابستانهی دانـشآمـوزی مــغز و شـناخت
(ویـژهی دانـشآمـوزان مـتوسطهی دخـتر)

برگزار شده توسط آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
تاریخ برگزاری ۱ :تا  ۶شهریور ۱۳۹۷
مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلینیک مغز و شناخت
هدف :آشنایی دانشآموزان با مغز و ساختار و عملکرد آن و فناوریهای علوم اعصاب شناختی و نقشهبرداری مغز ،تقویت و باال بردن روحیهی کار گروهی
مباحث و مدرسین:
بافت شناسی دستگاه عصبی ،آناتومی و تشریح مغز (دکتر احسان گلچینی)
تیمسازی با رویکرد علوم اعصاب (دکتر رضا پناهی)
فیزیولوژی/الکتروفیزیولوژی (دکتر ثریا مهرابی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)
روشهای پژوهش در علوم اعصاب شناختی (دکتر شیما تالهی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
نقشه برداری مغز (دکتر امیرحسین بتولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران)
نوروپالستیسیته (دکتر محمدرضا ناظمزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران)
جلسه آمادگی کارگروهی مدرسه (ارائهی فرضیهی پژوهشی) با همراهی مشاوران
زبان و تفکر (خانم مهدیه کرمی)
حافظه و یادگیری (دکتر ستاره مختاری از دانشگاه شهید بهشتی)
جنبههای شناختی بیماریهای روانپزشکی (دکتر پرورش)
احساس و ادراک (دکتر محمدرضا ابوالقاسمی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
جنبههای شناختی بیماریهای نورولوژی (دکتر مصطفی الماسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)
مراسم اختتامیه شامل داوری فرضيهها و طرحهاي پژوهشی دانشآموزان و اهداي جوایز
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پــنجمین مــدرسهی تــابستانهی مــغز و شــناخت

(ویژهی دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی -دانشجویی مغز و شناخت)

برگزار شده توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تاریخ برگزاری ۱۰ :تا  ۱۶شهریور ۱۳۹۷

مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه تربیت مدرس و کلینیک مغز و شناخت

هدف :معرفی تازههای علوم شناختی ،خالقیت و کارآفرینی در علوم شناختی ،پژوهش در علوم شناختی ،ترویج و آموزش

در علوم شناختی ،تیمسازی و برنامهریزی در انجمنهای علمی-دانشجویی
مباحث و مدرسین:

معرفی تازهها و اولویتهای علوم شناختی (دکتر ثریا مهرابی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر غالمعلی حسینزاده از  NBMLو دکتر عباس حق پرست از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
آموزش و ترویج در علوم شناختی (دکتر غالمرضا بندلی)

پژوهش در علوم شناختی (دکتر فرزانه صفوی منش از دانشگاه شهید بهشتی)
هوش مصنوعی (دکتر رضا خسروآبادی از دانشگاه شهید بهشتی)
فلسفهی ذهن (دکتر رضا مثمر از پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

تیمسازی در انجمنهای علمی (دکتر رضا پناهی و آقای سینا توکلی)

توانبخشی شناختی (دکتر پیمان ابهریان از کلینیک مغز و شناخت)
اقتصاد عصبی-رفتاری (دکتر زهرا موسوی)

آناتومی و تشریح مغز (دکتر فریبا کریم زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران)

خالقیت و کارآفرینی در علوم شناختی (آقای علی کاشی زاد) و برگزاری

جلسه مجمع عمومی و انتخابات اتحادیهی مغز و شناخت

نقشهبرداری مغز (دکتر میر شهرام صفری از دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی و آقای محسن دادجو)

بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

انجام بحثهای گروهی ،ارائهی پروپوزالها ،مناظرهی علمی بین گروهها

داوری طرحهای ارائه شده و اهدای جوایز به گروه برتر
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دومــین مــدرسهی تــابستانه عــلوم شــناختی
بــا مــحوریت پــردازش داده

برگزار شده توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،با حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
تاریخ برگزاری ۱۲ :تا  ۱۶شهریور ۱۳۹۷

مکان :بیمارستان شهید چمران شیراز

هدف :آشنایی دانشجویان و محققین با زمینهی پردازش سیگنالهای مغزی

مباحث و مدرسین:
سخنرانی آغازین:

دکتر بصیر هاشمی (معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر مجیدرضا فرخی (رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز)

کارگاه آنالیز دیتای  MRIو  fMRIبا استفاده از نرمافزار freesurfer

(دکتر رضا راجیمهر از  ،MITدکتر الهه یارقلی از ،NBML
مهندس حسن رفیعپور و مهندس مجتبی عبا سزاده)
معرفی کارگاه

مقدمهای کوتاه بر لینوکس

آنالیز داده ساختاری و بازسازی سطح کورتکس در Freesurfer

نمایش حجمها و سطحهای آناتومیک در Freesurfer

مبانی آنالیزfMRI -

پیشپردازش داده  fMRIدر FsFast
Functional anatomical registration
آنالیز داده  fMRIتک سوژه در FsFast
نمایش نقشههای کارکردی
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دومــین مــدرسهی تــابستانه عــلوم شــناختی
بـا مـحوریت پـردازش داده

کارگاه پردازش سیگنالهای مغزی

دکتر رضا خسروآبادی (دانشگاه شهید بهشتی)

منشا و کاربردهای ثبت سیگنالهای ( EEGنظری)

ریتمهای مغزی و ارتباط آنها با فرآیندهای شناختی

پیش پردازش سیگنالهای ( EEGنظری)
تبدیل فوریه

فیلترها

انواع نویز

انواع آرتیفکت

تجزیه جزء اصلی

کار با جعبهابزار ( EEGLABعملی)
حذف نویزهای رایج

تعریف رخداد و استخراج دادهها حول رخداد

تعریف نقشه مغزی و استخراج اطاعات بر روی سر

کار با جعبه ابزار ( ADJUSTعملی)

حذف تداخالت رایج از جمله حرکات چشم

کار با جعبهابزار ( ERPLABعملی)

حذف نویز و آرتیفکت با کمک تجزیه جزء اصلی

سخنرانی در زمینهی  fMRIو تحریک مغزی

دکتر مجیدرضا فرخی (مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز)

دکتر سینا صالحی (مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز)

بازدید از مرکز نقشه برداری مغز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مدرسههای علمی

مـدیریت
•
آمـوزش و
تـرویج

ی دانــشآموزی مــغز و شـناخت
هــفتمین مــدرسه تــابستانه 
(ویـژهی دانـشآمـوزان مـتوسطهی پـسر)

برگزار شده توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
تاریخ برگزاری ۱۷ :تا  ۲۲شهریور ۱۳۹۷
مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلینیک مغز و شناخت
هدف :آشنایی دانشآموزان با مغز و ساختار و عملکرد آن و فناوریهای علوم اعصاب شناختی و نقشهبرداری مغز ،تقویت و باال بردن روحیهی کار گروهی
مباحث و مدرسین:
فیزیولوژی دستگاه عصبی (دکتر مهرابی از دانشگاه علوم پزشکی ایران)
تیمسازی با رویکرد علوم اعصاب و مغز اجتماعی (دکتر پناهی و آقای توکلی)
شگفتیهای مغز (دکتر سور)
آشنایی با پژوهش در علوم اعصاب (دکتر تالهی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
بافت شناسی ،آناتومی و تشریح مغز (دکتر گلچینی)
مبانی نقشه برداری مغز (دکتر بتولی از دانشگاه علوم پزشکی تهران)
کار گروهی با حضور مشاورین محترم
حس و ادراک (دکتر مختاری از دانشگاه شهید بهشتی)
جنبههای شناختی بیماریهای نورولوژی
(دکتر عشایری از دانشگاه علوم پزشکی ایران)
بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
علوم اعصاب محاسباتی (دکتر خاکسار و دکتر بندلی)
حافظه و یادگیری (دکتر بندلی)
راهکارهای ارتقای توانمندیهای شناختی (دکتر رضاپور)
داوری و بحث بر طرحهای ارائه شده در بخش کار گروهی و معرفی طرح برتر
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مدرسههای علمی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســومین مــدرسهی زمــستانهی عــلوم اعــصاب ويـژهی
ی دانـش مـغز
دانـشآمـوزان بـرگزیدهی مـرحلهي اول مـسابقهی مـل 

برگزار شده توسط انجمن علوم اعصاب با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلینیک مغز و شناخت
با حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
تاریخ برگزاری ۷ :تا  ۱۱اسفند ۱۳۹۷
مکان :آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و کلینیک مغز و شناخت
هدف :آموزش برگزیدگان مرحلهي اول مسابقهی ملی دانش مغز ،برای آمادگی شرکت در مرحلهی دوم آزمون
مباحث و مدرسین:
روشهای مختلف نقشه برداری و تحریک مغزی (جمعی از اساتید بهنام)
بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بــرگزاری اولــین
سـمپوزیوم نـقشهبـرداری مـغز ایـران

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ISBM2017
( 2و  3مـهرمـاه )1396

هدف از برگزاری سمپوزیوم از دیدگاه مدیران آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز:

محمدرضا آی
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دکتر حسین قدیری

دکتر غالمعلی حسین زاده

رییس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

دبیر اجرایی سمپوزیوم

دبیر علمی سمپوزیوم

ارتقای موقعیت ایران در سطح منطقهای و
بینالمللی و افزایش توان رقابتی پژوهشگران
و فناوران در حوز هی علوم و فناور یهای
شناختی و نقشهبرداری مغز را از مهمترین
اهداف برگزاری سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری
مغز ایران عنوان کرد.

این حوزه از علم را نوپا و جوان در کشور
دانستند و عنوان کردند :تا کنون در کشور
استفاده از تجهیزات پیشرفتهی نقشه
برداری مغز در حوزههای مختلف خیلی
جدی گرفته نشده در صورتی که با استفاده
از نقشهبرداری مغز میتوان حتی به شناخت
و کشف استعدادهای دانش آموزی پرداخت.

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز عالقهمند
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
حاشیهی آن و در یک دورهی ده روزه قبل
و بعد از برگزاری ،پانزده کارگاه جانبی نیز با
توجه به نیاز جامعهی علمی نقشهبرداری از
مغز برگزار شد و در نهایت یکی از بزرگترین
رویدادهای حوزهی نقشهبرداری مغز رقم
خورد (جزییات اطالعات برگزاری کارگاهها
در وب سایت آزمایشگاه ،قسمت اخبار و
رویدادها در دسترس است).

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سخنرانی و موضوع روز اول
دکتر محمد رضا آی
معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و جایگاه آن در کشور
دکتر سیدکمال خرازی
توسعه همگرا در زمینه علوم و فنآوریهای شناختی
دکتر رضا راجیمهر
بررسی سازمانبندی عملکردی کورتکس بینائی بوسیله تصویربرداری محاسباتی مغز
دکتر مجید نیلی احمدآبادی
مدلسازی مبتنی بر دادههای رفتاری و نقشهبرداری
دکتر ایمان محمدرضازاده
کاربرد ارتباطات مغزی در تشخیص بیش فعالی -عدم توجه ()ADHD

دکترامیرحسین بتولی

مطالعات ایرانی تصویربرداری عصبی در لبه دانش Neuro-Imaging

دکتر رضا رستمی
کاربرد  EEGبایومارکرها و پیشبینیکنندههای بالینی پاسخ به درمان
 TMSدر بیماران مبتال به افسردگی
دکتر رضا خسروآبادی
مدلسازی فرآیند رشد و اختالل عصب تحولی با استفاده ازتصویربرداری مغز
دکتر غالمعلی حسینزاده
تکنیکهای چند مدالیته نقشهبرداری مغز؛ مزایا ومحدودیتها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـخنرانی و مـوضوع روز دوم

دکتر حامد نیلی
نقش تحلیل بازنماییهای بعد باال در شناخت کارکرد هیپوکامپ

دکتر عبدالحسین عباسیان
نقش کاربرد امآرآی عملکردی چیست؟

دکتر روحاهلل عبداللهی
درک حرکت و رفتار در مغز انسان

دکتر آناهیتا خرمی
تحریک مستقیم الکتریکی مغزی و چالشهای آفازی

دکتر سینا صالحی
پردازش تصویر چهره در کورتکس تمپورال

دکتر کمالالدین ستارهدان
نقشهبرداری کارکردی مغز با استفاده از طیف نگاری مادون قرمز نزدیک

تعداد و
زمـــان
سخنرانان
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در این رویداد  ۱۵سخنران مطرح و به نام از مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای رتبه اول داخل
و خارج کشور در سخنرانیهای  ۴۵دقیقهای آخرین پژوهشهای خود را ارائه کردند.
الزم به ذکر است که آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در این مراسم میزبانی بیش از ۳۰
نفر از اساتید برجستهی این حوزه به عنوان میهمانان افتخاری سمپوزیوم را عهدهدار بود.

سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کــارگاههای جــانبی اولــین ســمپوزیوم

تعداد کارگاه جانبی سمپوزیوم 15 :کارگاه

تعداد نفرات شرکتکننده در مجموع 350 :نفر

فهرست کارگاههای جانبی سمپوزیوم
عنوان

زمان

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

 20و 21شهریور

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSدر درمان

 22شهریور

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطالعات سیگنالهای مغزی

 23شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی و تشخیص بهتر تومورها با ( )DTI,DWI,DKIتئوری و عملی

 25شهریور

کارگاه مهارتی تحریک مغزی TMS/tES

 26شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی ( )fMRIتئوری و عملی

 27شهریور

کارکاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی ( )MRSتئوری و عملی

 28شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک ()fNIRS
تئوری،کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

 29شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با الکترو انسفالوکرافی ( )EEGتئوری،کاربردها وثبت و پردازش سیگنال

 30شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

 30شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

 30شهریور

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنال های  EEG/MEGضبط شده
همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز

 1مهر

کارگاه  4روزه ی آنالیز دیتای  fMRIبا استفاده از  MATLABوFreesurfer

 4تا  7مهر

ارزیابی و تشخیص اختالالت خواب  :با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 5و  6مهر

کارگاه یک روزه :نگارش مقاله علمی موفق در زمینه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز

 6مهر

شرکتها و مراکز حامی

شرکت فنآوری آزمایشگاهی
کلینیک آتیه درخشان ذهن
شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته
شرکت شزان
شرکت شناخت
شرکت تجهیز گسترش سینا
گروه علمی داج
مجلهی فنآوری سالمت
ژورنال FBT
آزمایشگاه جامع پیشبالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرکت دانش بنیان پرتو دانش

تعدادمجموعههای
مشارکت کننده:
 11مجموعه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــرگزاری دومــین
سـمپوزیوم نـقشهبـرداری مـغز ایـران
ISBM2018
( 18و  19مـهرمـاه )1396

دومین سمپوزیوم تازههای نقشه برداری مغز ایران ( )ISBM2018با هدف ایجاد همگرایی بیشتر در توسعهی علوم و فناوریهای نقشهبرداری مغز و به روز رسانی
اطالعات پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه ،توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در تاریخ  ۱۸و  ۱۹مهر  ۱۳۹۷در سالن همایشهای ستاد مرکزی دانشگاه
علوم پزشکی تهران برگزار شد.
این رویداد ،صبح چهارشنبه  ۱۸مهر ،با سخنرانی دکتر محمدرضا آی رئیس سمپوزیوم پس از تالوتی چند از آیات قرآن کریم و پخش سرود ملی آغاز شد و در
ادامه ،سخنرانیها طی دو روز به ترتیب زیر انجام شد:
دکتر حبیبزایدی :پیشرفتهایی در زمینهی تصویربرداری عصبی مولکولی با استفاده از  PETو PET/MRI
دکتر گیو شریفی :برش جمجمه در حالت بیداری برای به حداکثر رساندن بخشبرداری گلیوما :چالشها و نتایج
دکتر مریم نوروزیان :قشر پری فرونتال ،بخش انسانی مغز
دکتر سید کمالالدین ستارهدان :استفاده از سیگنالهای  HRVمستخرج از سیگنالهای  fNIRSب ه منظور ارزیابی میزان استرس
دکتر علی مطیع نصرآبادی :تخمین ارتباطات مؤثر به کمک اطالعات کدشده در مدل شبکه عصبی مصنوعی سریهای زمانی مغزی
دکتر منصور فاتحی :مبانی ،روشها و چالشهای بیوبانک نقشهبرداری مغز ایران
دکتر رضا زمردی :استفاده از تحریک وابسته جفت شده برای بررسی نوروپالستیسیتی در انسان و القای تغییر مرتبط کارکردی
دکتر حمید سلطانیانزاده :برآورد و کاربرد اتصاالت مغزی در سالمت و بیماری
دکتر فرزاد توحیدخواه :تحریک الکتریکی فراجمجمهای و فعالیتهای عصبشناختی
دکتر رضا رستمی :بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSبر عالئم شناختی بیماران مبتال به افسردگی؛ مطالعهای گذشتهنگر
دکتر محمدعلی عقابیان :روشهای تصویربرداری عصبی جهت نقشهبرداری مغز انسان
دکتر سعید صانعی EEG-fMRI :جهت شناسایی منابع سطحی و عمیق مغزی
دکتر شاهین نصر :کاربرد تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی با دقت باال در تحقیقات درک بینایی
دکتر حامد نیلی :فراتر از ارتباطات کارکردی مغز :ارتباطات توصیفی
دکتر محمدرضا ناظمزاده :نوروپالستیسیتهی مغز در  fMRIو DTI
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در مراسم اختتامیهی سمپوزیوم پس از سخنرانی دکتر حسین قدیری دبیر اجرایی سمپوزیوم ،مقالهی برتر از میان مقاالت ارسالی به سمپوزیوم معرفی و تقدیر شد،
همچنین جوایز برندگان مسابقات ملی  fMRIو  BCIنیز اعطا شد.
در انتهای روز اول ،نخستین نشست شاخهی دانشجویی نقشه برداری مغز نیز به مدت دو ساعت شامل برنامههای متنوع در همان محل برگزار شد و شاخه دانشجویی
نقشه برداری مغز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
همزمان با دومین سمپوزیو م تازههای نقشهبرداری مغز ،اولین جشنوارهی پژوهش و فنآوری نقشهبرداری مغز نیز با هدف هدایت و معرفی توانمندیهای شرکتهای
ش بنیان در حوزهی نقشهبرداری مغز برگزار گردید .در این جشنواره شرکتهای دانش بنیان این حوز ه برای معرفی محصوالت و خدمات خود مورد حمایت آزمایشگاه
دان 
ن و اساتی د حوزهی نقشهبرداری مغز نزدیکتر کرده و فنآوریهای خود را با
قرا ر گرفتند و با در اختیار داشتن فضای نمایشگاهی رایگان ،ارتباط خود را با پژوهشگرا 
ک گذاشتند .پس از فراخوان به شرکت در جشنواره ۱۱ ،شرکت و موسسه که در ادامه اسامی آنها را مشاهده میکنید ،انتخاب شدند و در
ن به اشترا 
این پژوهشگرا 
سمپوزیوم حضور یافتند:
موسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا
بیتا نگار افزار
پرتو دانش
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زبان آزمای بالینی شناختی
زیست راه دانش
زیست کنکاش توس
کیمیا کهربای مبین
کیمیاگران حکیم نو اندیش
مدینا طب گستر
کلینیک فوق تخصصی مغز و شناخت
در مراسم اختتامیه از حاضران در جشنواره تقدیر و تشکر به عمل آمد.
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گـروههای مـشمول امـتیاز بـازآمـوزی در
دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران
ردیف

گروه

امتیاز بازآموزی

1

سخنران

10

2

پزشکان عمومی

7

3

توانبخشی (گفتار درمانی و شنوایی شناسی)

7

4

جراحی مغز و اعصاب

7

پزشکی هستهای

7

6

تکنولوژی پزشکی هستهای

7

7

رادیولوژی (تخصصی)

7

8

رادیولوژی (تکنولوژی ،پرتوشناسی)

7

9

روانپزشکی

7

10

روانشناسی و مشاوره

7

11

مطالعات اعتیاد

7

12

علوم اعصاب

7

13

فیزیک پزشکی

7

14

بیماریهای مغز و اعصاب

7

15

مهندسی پزشکی

7

5
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سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـمینارها و نـشستها در حـاشیهی
دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران

در حاشیهی دومین سمپوزیوم تازههای نقشه برداری مغز ایران چندین سمینار و کارگا ه تخصصی مرتبط نیز برگزار شد.

سمینار آموزشی-مهارتی ویژهي متخصصین اعصاب کودکان با موضوع نقشهبرداری مغز (با همکاری انجمن علوم اعصاب کودکان)

تاریخ برگزاری ۵ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی پژوهشگران این حوزه با یکدیگر و بحث و تبادل نظر آنها به منظور به روز رسانی و ارتقاء مهارتها
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
.

دکتر محمدرضا آی :سخنرانی آغازین
دکتر غالمعلی حسین زاده :معرفی امکانات آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
برای تحقیقات نقشهبرداری مغز در کودکان
دکتر محمدعلی عقابیان Neuroimaging :در صرع کودکان
دکتر محمود محمدی :سابقه صرعشناسی کودکان و دورنمای آن در ایران
دکتر رضا شروین بدو :سمیولوژی صرع کودکان و اهمیت آن
دکتر محسن جوادزاده :لکالیزاسیون و اهمیت آن در صرع کودکان
دکتر محمد برزگر :نقش  LTMدر تصمیمگیری بالینی
دکتر بهرام یارعلی :صدمات و چالشهای  LTMدر کودکان

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـمینارها و نـشستها در حـاشیهی
دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران

سمینار آموزشی مهارتی اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز
تاریخ برگزاری 6:مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی ،به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران عالقهمند
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دکتر محمدرضا آی و دکتر جالل جالل شکوهی :سخنرانی آغازین
دکتر جالل جالل شکوهی :واقعیت مجازی
دکتر بابک شکارچیMagnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis and 2018 :

Consortium of Multiple Sclerosis Centers Consensus Guidelines

دکتر منصور فاتحی Biobank :و هوش مصنوعی در نورورادیولوژی
دکتر علی مهدوی :کاربردهای بالینی  fMRIو fcMRI
دکتر شهرام اخالق پورIran Brain Mapping :
دکتر هلن نیری :روش های مدرن تصویربرداری مغز
دکتر کوروش عبدالهی فرد :اساس فیزیوپاتولوژیک fMRI

نشست ویژهی متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشهبرداری مغز (با همکاری انجمن علوم اعصاب)
تاریخ برگزاری 7 :مهر ۱۳۹۷
هدف :هماندیشی در حوزهی نقشهبرداری مغز
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دکتر محمدرضا آی و دکتر محمد تقی جغتایی :سخنرانی آغازین
دکتر محمد قدیری وصفیDisintegration of consciousness in schizophrenia :
دکتر میرشهرام صفریCortical Microcircuit Mapping: Electrophysiological :
Profiling of Neocortical Neural Subtypes

دکتر پیمان حسنی ابهریانApplication of Brain Mapping in Addiction Studies :
84

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمپوزیوم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـمینارها و نـشستها در حـاشیهی
دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران

سمینار آموزشی -مهارتی تازههای تروما به سر ،در نقشهبرداری مغز ،ویژهی جراحان مغز و اعصاب
(شامل  ۴/۵امتیاز بازآموزی)
تاریخ برگزاری ۱۰ :مهر ۱۳۹۷
هدف :ترویج علوم شناختی میان نورولوژیستها و جراحان مغز و اعصاب و همچنین به روزرسانی و تبادل دانش و اطالعات ،پژوهشگران ،اعضای هیات علمی ،دانشجویان و
فناوران مرتبط با این حوزه
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دکتر محمدرضا آی و دکتر علیرضا زالی :سخنرانی آغازین
دکتر افسون صدیقی :تشخیص و درمان شکستگیهای قاعدهی جمجمه
دکتر امیر سعید صدیقی :تشخیص و درمان آسیبهای عروقی ناشی از ضربات مغزی
دکتر رضا جلیلی خشنود :درمانهای جراحی در ضربههای مغزی
دکتر علیرضا زالی :گاید الینهای مبتنی بر شواهد در زمینهی تشخیص و درمان آسیبهای
تروماتیک مغزی
دکتر محمدرضا شاه محمدی :رویکرد درمانی و تشخیص در صدمات تروماتیک شدید مغزی
دکتر سعید اورعی یزدانی :آسیبهای تروماتیک مغزی

سمینار آموزشی-مهارتی ماشین بینایی و پردازش تصویر با رویکرد نقشه برداری مغز (با همکاری انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر)
تاریخ برگزاری 11 :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی پژوهشگران با یکدیگر ،تبادل دانش و ارتقاء مهارتها
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دکتر محمدرضا آی و دکتر محسن سرایانی :سخنرانی آغازین
دکتر هدیه ساجدی :تشخیص سن بر اساس تصاویر  MRIمغز
دکتر علی امیری :تکنولوژی واقعیت مجازی و کاربردهای آن در
نقشهبرداری مغز
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـمینارها و نـشستها در حـاشیهی
دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران

سمینار یک روزهی تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی

تاریخ برگزاری 17 :مهر ۱۳۹۷
هدف :به روز رسانی دانش کاربرد تصویربرداری عصبی کارکردی در روانپزشکی
سخنرانان و موضوعات سخنرانی:
دکتر محمدرضا آی و دکتر احمدعلی نورباال :سخنرانی افتتاحیه
دکتر محمد اربابی :مبانی تصویربرداری مغزی در روانپزشکی و پزشکی روانتنی
دکتر رضا راجیمهر :آسیبهای قشر خاکستری مغز و اختالالت ادراکی
دکتر محمدعلی عقابیان و دکتر امیرحسین بتولی :آنالیز تصویربرداری ساختاری مغز
در روانپزشکی و پزشکی روانتنی
دکتر الهام رحیمیان :تصویربرداری ساختاری مغز در دمانس و اختالالت شناختی
دکتر مهدی تهرانیدوست :استفاده از پتانسیلهای برانگیخته در روانپزشکی و روانتنی
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کارگاه تئوری-عملی آشنایی با مبانی  fMRIو  MRIو اصول اخذ دادهی fMRI
تاریخ برگزاری ۲ :و  ۳مهر ۱۳۹۷
هدف :آموزش مبانی تئوری و عملی در زمینهی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی
مدرسین :دکتر وحید ملکیان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده  Dondersهلند)
و مهندس شقایق کریمی (کارشناس )NBML
سرفصلها:
مبنای فیزیک و نحوهی تشکیل تصویر MRI
 MRIکارکردی ()fMRI
فیزیولوژی و منشأ سیگنال BOLD
انواع روشهای اخذ دادهی  fMRIو توالی پالسهای مرتبط
مروری بر روشهای پیش پردازش دادهی کارکردی و مدل  GLMدر پردازش دادهی کارکردی
آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری (کویل ها ،دستگاه و  )...و نحوهي تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI
کسب مهارت طراحی یک جلسه آزمایش کارکردی و تنظیم پارامترهای تصویر برای اخذ دادهی کارکردی و اخذ یک نمونه دادهي وظیفه محور

کارگاه تئوری-عملی آنالیز تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی ()task-fMRI
تاریخ برگزاری 4 :مهر ۱۳۹۷
هدف :کسب مهارت در آنالیز تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی
مدرسین :دکتر رضا خسرو آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
و مهندس محمدرضا خدایی (کارشناس )NBML
سرفصلها:
مقدمهای بر تصویربرداری  MRIو fMRI
 fMRIدر حین فعالیت
پردازش تصاویر tfMRI
مقدمهای بر نرمافزارهای آنالیز تصاویر fMRI
پیشپردازش تصاویر tfMRI
پردازش تصاویر  tfMRIبه صورت عملی
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کـارگاههای دومـین سـمپوزیوم تـازههای نـقشهبـرداری مـغز ایـران

کارگاه پژوهشی روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSدر درمان (با همکاری گروه آتیه درخشان ذهن)
تاریخ برگزاری ۶ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی متخصصان مغز و اعصاب با کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای در بازتوانی عصبی و آشنایی
روانپزشکان با کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای در درمان اختالالت روانپزشکی
مدرسین :دکتر رضا رستمی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر رضا کاظمی (معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن)
سرفصلها:
تاریخچه و مکانیسم عمل TMS
پارامترهای تحریک  : TMSفرکانس ،شدت ،فواصل بین تحریک و مکان تحریک
انواع تکنیکها ،تجهیزات ،ایمنی ،کاربردهای بالینی  TMSو تعیین آستانهی حرکتی

کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای  EEGدر علوم اعصاب محاسباتی
تاریخ برگزاری ۷ :تا  ۹مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با روشهای ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG
مدرسین :دکتر علی مطیع نصرآبادی و دکتر محمد میکائیلی (اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد)
سرفصلها:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از سیگنالهای مغزی
کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان اختاللهای روانپزشکی
کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی در زمینهی نقشه برداری مغزی
نحوهی پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیطهای ،EEGLAB
 ERPLAB ،ICALABو سایر نرم افزارهای وابسته به EEGLAB
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کارگاه نوروفیدبک مقدماتی (با همکاری کلینیک پارند)
تاریخ برگزاری ۱۱ :و  ۱۲مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی مقدماتی با نوروفیدبک
مدرس :دکتر مسعود نصرت آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
سرفصلها:
مقدمهای بر نوروفیدبک (تعریف ،اهداف ،تاریخچه و سیر پیشرفت ،مفروضات و منطق زیربنایی نحوهي عملکرد نوروفیدبک)
سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با نوروفیدبک  -اصطالحات فنی و غیرفنی
پیدا کردن نقاط سر بر اساس سیستم 20-10؛ مفاهیم پایهی EEG

چسباندن صحیح الکترودها با حداقل مقاومت و ثبت سیگنال مغزی با کیفیت؛ انواع آرتیفکت ،نحوهي تشخیص و حذف آنها
تحلیل اولیهي نوار مغزی ( :)EEGبه دست آوردن مقادیر دقیق و واقعی امواج مغزی مختلف؛ ارتباط امواج مغزی با رفتار
مقدمهای بر نقشهي مغزی ( :)QEEGمونتاژها ،توان مطلق ،توان نسبی ،آسیمتری ،کوهرنس ،دیتابیس نرمال و غیره
انواع مونتاژ در نوروفیدبک (تکقطبی ،دوقطبی ،تککاناله ،دوکاناله و چندکاناله) .آشنایی با بیسالین و ارزیابی
تحلیل و ارائهی گزارش از بیسالین و ارزیابی جامع  -تمرین عملی
آشنایی با پنجرههای درمان (امواج مغزی ،آستانهها و انواع فیدبک)
پروتکل درمانی  -بخش  :1آشنایی با پروتکلهای درمانی ،ADHD
اختالالت اضطرابی و افسردگی
پروتکل درمانی  -بخش  :2آشنایی با پروتکلهای درمانی ،ADHD
اختالالت اضطرابی و افسردگی-تمرین عملی
نقش درمانگر در نوروفیدبک ،مالحظات بالینی و اخالقی ،ارتباط حرفهای،
مراجعین مناسب و نامناسب برای درمان با نوروفیدبک
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کارگاه تئوری-عملی آشنایی با تحریک الکتریکی مغز ()tES
تاریخ برگزاری ۱۳ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با روشهای تحریک مغزی
مدرسین :دکتر آناهیتا خرمی (پژوهشکده علوم شناختی) و مهندس نرگس صادق بیگی (کارشناس )NBML
سرفصلها:
آشنایی با روشهای تحریک مغزی و مزایا و معایب آن
تاریخچهی پیدایش تکنیکهای تحریک مغزی
آشنایی با انواع ،فیزیولوژی و مکانیسم اثر  TMSو tDCS
آشنایی با کاربردهای روشهای تحریک مغزی در تحقیقات و توانبخشی
آموزش عملی مکانیابی نقاط مختلف مغزی به کمک سیستم  20-10و کاله EEG
آموزش عملی کار با دستگاه tDCS

کارگاه نورومارکتینگ :شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری
تاریخ برگزاری ۱۳ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با بازاریابی عصبی
مدرس :دکتر علی بنیادی نایینی (عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)
سرفصلها:
پیوند نوروساینس و مارکتینگ و تولد نورومارکتینگ
مزایای نورومارکتینگ و تمایز با مارکتینگ متداول
بررسی نوروآناتومی برای به کارگیری نورومارکتینگ
تبیین پارامترهای زیبایی ،آگاهی ،هوشیاری ،حافظه ،احساس
کاربرد در طراحی :نوروپکیجینگ و UI/UX
روششناسی و ابزارهای مورد استفاده در نورومارکتینگ
مطالعهی موردی برندهای بین المللی در استفاده از نورومارکتینگ
جنبههای اخالقی در آزمایشات نورومارکتینگ
بررسی عملی طراحی و اجرای پروژهی نورومارکتینگ
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کارگاه تئوری-عملی آشنایی با فناوری طیفنگاری مادون قرمز نزدیک مغز ()fNIRS
تاریخ برگزاری 14 :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با فیزیک و نحوهی کار با دستگاه طیفنگاری مادون قرمز نزدیک
مدرسین :دکتر زهرا عینالو و دکتر مهرداد دادگستر (اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)
و مهندس سوسن کهزاد (کارشناس )NBML
سرفصلها:
تئوری نحوهي عملکرد  fNIRSو روشهای پیادهسازی آن
کاربردهای fNIRS
ثبت سیگنال و پیشپردازشهای معمول
مثال کاربردی :استفاده از  fNIRSبه منظور ارتباطات عملکردی در منطقۀ پری فرونتال مغز
ثبت سیگنال با تسک Pain

کارگاه تئوری-عملی تکنیکهای تصویربرداری پیشرفتهی ترکتوگرافی مغزی
تاریخ برگزاری ۱۶ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی پیشرفته با ترکتوگرافی مغزی
مدرسین :دکتر محمدرضا ناظمزاده (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور ام آر آی آزمایشگاه) و مهندس مجتبی برزگر (کارشناس )NBML
سرفصلها:
فیزیک پایه و جنبههای عملی تصویربرداری دیفیوژن
مسیریابی فیبرهای عصبی
کاربرد تصویربرداری دیفیوژنی در اختالالت مغزی
آنالیز دادههای دیفیوژنی
اخذ عملی دیتای دیفیوژنی
آنالیز دادههای اخذ شده
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کارگاه عملی مدلسازی نورون؛ روشهای ریاضی و پیادهسازی کامپیوتری

تاریخ برگزاری ۱۶ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی پژوهشگران رشتههای مهندسی ،ریاضی ،فیزیک ،آمار ،علوم کامپیوتر و  ...با مدلسازی نورون
مدرسین :دکتر حسین وهابی (پسادکترای علوم اعصاب شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی) و مهندس پویا پاکاریان
سرفصلها:
چرا برای مدلسازی به معادالت دیفرانسیل نیاز داریم؟
چرا معادالت جبری برای این کار کافی نیستند؟
معادالت دیفرانسیل هاجکین-هاکسلی HH

(برنده جایزه نوبل حدود نیم قرن پیش) و خالصهی آن ()2DHH
تنوعات و اشتباهات رایج در شبیهسازی مدل :HH
ولتاژ رفرنس ،ثوابت زمانی ،توابع احتمال ،و تبدیل یکاها
بررسی و ر ّد چند غلط مصطلح در بیولوژی :قانون همه یا هیچ ،آستانهی
ولتاژ و  ...با دادههای تجربی
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کارگاه اصول طراحی تحقیق علمی و انتخاب روش صحیح تحقیق در مطالعات روی انسانها
تاریخ برگزاری ۱۷ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آمادهسازی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای علوم اعصاب ،توانبخشی ،روانشناسی و روانپزشکی ،پزشکی ،بیومکانیک و مهندسی پزشکی و ...
برای انجام پژوهش صحیح
مدرس :دکتر لیال علی بیگلو (فوق دکترای علوم اعصاب از دانشگاه نورثوسترن آمریکا)
سرفصلها:
انتخاب و تعریف مسألهی اصلی تحقیق
چگونه سؤالها و هدفهای تحقیق را به درستی شکل بدهیم؟
چگونه فرضیههای علمی معقول و منطقی ارائه دهیم؟
اهمیت و محدودیتهای یک تحقیق
انتخاب طراحی تحقیق صحیح
چگونگی انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق
چگونه روش مناسب برای انجام یک تحقیق را انتخاب کنیم؟
نگرانیهای اخالقی در تحقیق

کارگاه پژوهشی کاربرد بیوفیدبک در اختالالت روانپزشکی
تاریخ برگزاری ۲۰ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آموزش دو نوع متداول بیوفیدبک (تغییرپذیری ضربان قلب و الکترومایوگرافی سطحی)
مدرسین :دکتر رضا رستمی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
و دکتر رضا کاظمی (معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن)
سرفصلها:
تاریخچه ،انواع بیوفیدبک و کاربرد بیوفیدبک در ارتقاء عملکرد
مبانی  EMGو  HRVبیوفیدبک (تاریخچهی  HRVبیوفیدبک،
فرکانسهای  ،HRVفرکانس رزونانس ،نظریه پلی واگال)
کاربرد بیوفیدبک در اختاللهای روانپزشکی
آشنایی با دستگاه بیوفیدبک و استفاده از آن در درمان اختالالت اضطرابی
و روانتنی (کار عملی با سخت افزار و نرم افزار بیوفیدبک)
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کارگاه تئوری-عملی آشنایی با ثبت و پردازش سیگنال ()EEG
تاریخ برگزاری ۲۱ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با ثبت و پردازش سیگنال ()EEG
مدرسین :دکتر محمد میکائیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد) ،مهندس پریوش پورعباسی و مهندس محمدجواد درویشی (کارشناسان )NBML
سرفصلها:
آشنایی با ماهیت سیگنال EEG
معرفی کاربردهای EEG
مفاهیم مقدماتی آنالیز EEG
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و انجام یک جلسه ثبت EEG
مقدمات پیش پردازش و آنالیز EEG/ERP

کارگاه تئوری-عملی پردازش تصاویر تانسور انتشار ()DTI
تاریخ برگزاری ۲۵ :مهر ۱۳۹۷
هدف :آشنایی با پردازش تصاویر DTI
مدرسین :مهندس فرزانه کیوان فرد و مهندس محمدرضا خدایی (کارشناس )NBML
سرفصلها:
تصویربرداری وزندار شده با دیفیوژن ()DWI
تصویربرداری تانسور انتشار ()DTI
آشنایی اولیه با ترکتوگرافی
مقدمهای بر نرمافزارهای آنالیز تصاویر DTI
نحوهی ورود داده به نرمافزار و پیشپردازش و پردازش تصاویر DTI
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کارگاه تئوری-عملی آشنایی با روشهای نوین تصویربرداری تومورهای مغزی ()MRI

تاریخ برگزاری ۲۵ :مهر ۱۳۹۷

هدف :معرفی روشهای نوین تصویربرداری  MRIاز تومورهای مغزی

مدرسین :دکتر محمدرضا ناظم زاده (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) و مهندس شقایق کریمی (کارشناس )NBML
سرفصلها:

آشنایی با مدالیته تصویرگر MRI

سختافزار و تجهیزات دستگاه MRI

نحوهی تحریک و اخذ سیگنال و تصویر MR

توالیهای پالس متداول

کاربرد  MRIکانونشنال در بررسی تومورهای مغزی -مزایا و کمبودها

مبانی و کارکردهای طیفنگاری تشدید مغناطیسی در بررسی تومورهای مغزی

مبانی و کارکردهای تصویربرداری پرفیوژن

مبانی و کارکردهای تصویربرداری ترکتوگرافی

آشنایی با سختافزارهای الزم جهت تصویربرداری (کویلها ،دستگاه و )...

نحوهی تنظیم پارامترهای تصویربرداری بر روی اسکنر MRI

طراحی یک جلسه آزمایش عملی
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مــسابقات

MR NATIONAL COMPETITION

مسابقهی کشوری پردازش تصاویر
تشدید مغناطیسیکارکردی
()MRNC2017
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تاریخ 22 :شهریور 1396
تعداد شرکت کنندگان 50 :نفر
داوران:
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر عمادالدین فاطمیزاده
دکتر الهه یارقلی
دکتر شیما سید عالیی

MR NATIONAL COMPETITION
تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی ( ،)fMRIیک شیوه تصویربرداری
اعصاب مغز است که با بکارگیری اسکنرهای استاندارد  MRIبه بررسی تغییرات
عملکردی مغز در طول زمان میپردازد و دانشمندان با اهداف کلینیکی و تحقیقاتی
تصاویری از مغز در حال فعالیت ثبت مینمایند .در  25سال گذشته تصویربرداری
تشدید مغناطیسی کارکردی رشد کرده و از مفاهیم تئوری محض به شیوه غالب در
علوم اعصاب شناختی تبدیل شده است.
بیشتر دانش ما از مغز دربارهی ساختار آن بوده و مطالعات ساختاری نمیتوانند
تغییرات فیزیولوژیک کوتاه مدت ناشی از عملکرد مغز را آشکار سازند .حال آنکه
مطالعات کارکردی تصویربرداری اعصاب بر این محدودیتها غلبه کرده و عالوه بر
تشخیص نواحی فعال مغز در پردازشهای ذهنی مختلف ،قادر به تعیین الگوهای
فعالیت مغزی متناظر با آن پردازشها نیز هستند .تصویربرداری تشدید مغناطیسی
کارکردی امکان تعیین نواحی فعال مغز در فواصل زمانی چند ثانیهای با دقت مکانی
چند میلیمتری فراهم مینماید .مزیت دیگر این نوع تصویربرداری غیرتهاجمی بودن
و امکان تکرار آن به دفعات زیاد است .این مزایا تصویربرداری تشدید مغناطیسی
کارکردی را به ابزار اصلی هزاران محقق در صدها دانشگاه و موسسه تحقیقاتی
معتبر دنیا تبدیل نموده است .بر این اساس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به منظور
ایجاد انگیزه و جلب توجه پژوهشگران حوزههای مرتبط به ویژگیها ،تواناییها و
برتریهای این شیوه تصویربرداری اقدام به برگزاری مسابقه آنالیز تصاویر تشدید
مغناطیسی کارکردی نمود.
عالقمندان به صورت انفرادی در این مسابقه شرکت و نتایج حاصل از پردازش
تصاویر تشدید مغناطیسی را به آزمایشگاه ارسال کردند .در مرحلهی بعد ،نتایج توسط
داوران مطرح ارزیابی شد و از میان تمامی شرکتکنندگان ( ۵۰نفر) ،نفرات برتر
برای مرحلهی دوم مسابقه ،که به صورت عملی بود ،در تاریخ  ۲۲شهریور در محل
آزمایشگاه حضور یافتند.
پس از اجرای مسابقه نتایج حاصل از کار عملی شرکتکنندگان بررسی شد و با نظر
جمیع داوران برندگان به شرح زیر تعیین شدند:
نفر اول :امیر حسینی (کارشناسی برق صنعتی شریف)
نفر دوم :ملیحه احمدی (دکترای برق صنعتی شیراز)
نفر سوم :سبحان همتی (کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی تهران)
دکتر غالمعلی حسینزاده ،دکتر رضا خسروآبادی ،دکتر شیما سید اعالیی و
دکتر الهه یارقلی داوری بخش عملی این مسابقه را بر عهده داشتند.
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مــسابقات

اولین مسابقهی ملی واسط مغز و رایانه
()iBCIC2017

آذرماه ۱۳۹۶
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تاریخ 25 :آذر 1396
تعداد شرکتکنندگان 180 :نفر
داوران:
دکتر بهادر مکیآبادی
دکتر محمدحسن مرادی
دکتر محمدباقر شمسالهی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر فرهاد فرجی

آذر ماه سال  ،96آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز اولین مسابقهی ملی واسط مغز و
رایانه ( )iBCICرا با محوریت پردازش سیگنالهای مغزی ( )EEGو با تاکید بر کاربرد
امواج ثبت شده از روی سر در افراد معلول ،در دو مرحله برگزار کرد .بیش از  180نفر از
عالقهمندان به شرکت در این مسابقه ،از تاریخ  ۲۰آبان تا  ۳آذر در گروههای  ۲الی ۵
نفره ،از طریق وبسایت آزمایشگاه ثبت نام و سواالت مسابقه را دریافت و بعد از آنالیز و

پاسخ به سواالت 23 ،گروه نتایج حاصل را تا تاریخ  ۱۹آذر به آدرس ایمیل اعالم شده،
ارسالکردند .پس از بررسی نتایج ارسال شده توسط کمیته داوری ۶ ،گرو ه که پاسخ
ل و صحیحتری را ارسال کرده بودند ،به مرحله دوم راه یافتند و بهصورت حضوری که
کام 
شنبه  ۲۵آذر  ۱۳۹۶در محل آزمایشگاه برگزار میشد دعوت شدند .شش گروه راه یافته
به مرحلهی دوم مسابقه ،در محل آزمایشگاه و با نظارت هیأت داورانی از دانشگاههای
برتر کشور به رقابت پرداختند .هیأت داوران این مسابقه را دکتر محمدباقر شمساللهی
از دانشگاه صنعتی شریف ،دکتر محمدحسن مرادی از دانشگاه امیرکبیر ،دکتر علی مطیع
نصرآبادی از دانشگاه شاهد ،دکتر بهادر مکیآبادی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر
فرهاد فرجی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تشکیل میدادند .اسامی برندگان در
پنل آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی در
تاریخ  ۳۰آذر ماه اعالم و به برگزیدگان جوایز به شرح زیر اهدا شد:
مقام اول ۲۰ :میلیون ریال وجه نقد و  ۸ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه
EEG

گروه میثاق :سعید اخوان ،سمانه اسماعیلی
گروه  :OCDمحمد طه طوغانی ،احسان منتهایی
مقام دوم ۱۳ :میلیون ریال وجه نقد و  ۵ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه
EEG

گروه  :MAZUSTرضا جوانمرد علی تپه ،صالح محمدیان ،ابوالفضل رودگر
صفاری ،آرزو کسلخه
گروه آزمایشگاه پردازش سیگنالهای بیولوژيکی امیرکبیر :عباس سالمی ،مریم رستمی
مقام سوم ۷ :میلیون ریال وجه نقد و  ۳ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه
EEG

گروه فناوریهای نوین :پریسا قادری ،احسان محمدی ،محمد رضا عباسی ،صادق موسوی
شایان ذکر است که آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در کل بازهی برگزاری ،از ثبت نام تا
اعالم نتایج ،از طریق آدرس الکترونیکی اعالم شده در صفحهی ثبت نام مسابقه ،پاسخگوی
سواالت شرکتکنندگان بوده است.
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آمـوزش و
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مــسابقات

MR NATIONAL COMPETITION

دومینمسابقهملیایدهپردازیکاربردهای
تصویربرداریتشدیدمغناطیسیکارکردی
()MRNC2018

مردادماه1397
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تاریخ 29 :مردادماه 1397
تعداد شرکتکنندگان 105 :نفر
داوران:
دکتر لیالعلی بیگلو
دکتر عماد فاطمیزاده
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر علی یونسی
دکتر غالمعلی حسینزاده

این مسابقه ملی با تأکید بر یافتن ایدهها در راستای حل مشکالت رایج در کشور

با رویکرد نقشهبرداری مغز اردیبهشت  97ثبتنام خود را شروع و تا  30خردادماه

تمدید شد .این رقابت در دو فاز غیرحضوری و حضوری و بهصورت گروهی برگزار
شد ،شرکتکنندگان پس از ارسال ایدههای خود به آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

توسط داورانی برجسته از دانشگاههای سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند و از
میان  37ایده 11 ،ایده به مرحله نهایی و حضوری راه پیدا کردند و در  29مردادماه

 97از طرحهای خود در مقابل داوران دفاع کردند.

نهایت ًا به سه تیم برتر این مسابقه در اختتامیه دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری
مغز ایران جوایز و لوح تقدیر اعطا شد.
جوایز این مسابقه عبارتاند از:

مرحله داوری دومین مسابقه ملی ایده پردازی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی ()fMRI

گروه اول:

تیم کاپا از دانشگاه علوم پزشکی شیراز( ،علی نامجو مقدم ،مهدی زعیم)

مبلغ  20میلیون ریال و  20ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه MRI

گروه دوم:

تیم بام از دانشگاه صنعتی شریف( ،امیر حسین افشار راد ،بهراد منیری ،محمد مهدی
کیانی)

مبلغ  15میلیون ریال و  15ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه MRI

گروه سوم:

تیم آسمان نیکو از دانشگاه صنعتی شریف( ،سپهر تراب پرهیز ،حسین حسنی ,محمد

شهبازی)

مبلغ  10میلیون ریال و  10ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه MRI

شایان ذکر است آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در کل بازهی برگزاری ،از ثبت نام

تا اعالم نتایج ،از طریق آدرس الکتریکی اعالم شده در صفحهی ثبتنام مسابقه،
پاسخگوی سواالت شرکتکنندگان بوده است.

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مــسابقات

دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه
()iBCIC2018

مهرماه 1397

تاریخ 4 :مهرماه 1397
تعداد شرکتکنندگان 183 :نفر
داوران:
دکتر سیدکمالالدین ستارهدان
دکتر وحید شالچیان
دکترمحمدباقر شمساللهی
دکتر فرهاد فرجی
دکتر محمدحسن مرادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر بهادر مکیآبادی
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این مسابقه ملی با محوریت پردازش سیگنالهای مغزی ( )EEGو با تأکید بر توانبخشی
افراد معلول ثبتنام خود را از مردادماه  97آغاز کرد.

این رقابت در دو فاز غیرحضوری و حضوری و بهصورت گروهی برگزار شد ،شرکتکنندگان

پس از دریافت سؤال و شیوهنامه از وبسایت آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز تا 15

شهریورماه  97فرصت داشتند تا پاسخهای خود را ارسال نمایند ،پس از پایان زمان ارسال

داورانی برجسته از دانشگاههای سراسر کشور پاسخها را مورد ارزیابی قراردادند و از میان

 40تیم 8 ،تیم به مرحله نهایی و حضوری راه پیدا کردند و در  4مهرماه  97بهصورت
حضوری رقابت و از پاسخهای خود در مقابل داوران دفاع کردند.

نهایتا به سه تیم برتر این مسابقه در اختتامیه دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز
ایران جوایز و لوح تقدیر اعطا شد.

مرحله حضوری دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه ()iBCIC2018

جوایز این مسابقه عبارتند از:
گروه اول:

تیم ذهن پالس شریف از دانشگاه صنعتی شریف

مبلغ  25میلیون ریال و  12ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه EEG

گروه دوم:

تیم بهین تدبیر از دانشگاه شهید بهشتی

مبلغ  17میلیون ریال و  8ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه EEG

گروه سوم:

تیم گاوشگران داده از دانشگاه تهران

مبلغ  9میلیون ریال و  5ساعت استفاده رایگان از خدمات آزمایشگاه EEG

شایان ذکر است آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در کل بازهی برگزاری ،از ثبت نام تا

اعالم نتایج ،از طریق آدرس الکتریکی اعالم شده در صفحهی ثبتنام مسابقه ،پاسخگوی

مرحله داوری دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه ()iBCIC2018

سواالت شرکتکنندگان بوده است.
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آمـوزش و
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سـمینارهـای آمـوزشی -مـهارتی
اسـتانها

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغزبا هدف توسعهی گستردهی آموزشی و ترویجی و
ایفای نقش ملی خود ،اقدام به برقراری ارتباط با پژوهشگران سایر استانها و برگزاری

دورههای آموزشی و مهارتی کرده است.

در راستای نیل به این هدف ،دورههایی ویژهی متخصصین ،اعضای هیئت علمی،

رزیدنتها و دانشجویان سال آخر پزشکی هر استان با هدف آشنایی و توانمندسازی
ۀنها در قالب دورههای تئوری-عملی کرده است.
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عنوان

سخنران

افتتاحیه ،معارفه و پذیرش

پذیرش شرکتکنندگان افتتاحیه
توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه

اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی
محتوا :معرفی  ،EEGکاربردها و اهمیت کلینیکی
معرفی پژوهشهای جاری نگاشت مغز با  EEGو خالصهای از روال آنالیز
جلسه ثبت داده  :EEGیکی از آزمایشهای  SSVEPو BCI-Speller

دکتر رضا خسروآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکائیلی
مهندس پریوش پورعباسی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی
دکتر آناهیتا خرمی
مهندس نرگس صادق بیگی
مهندس سوسن کهزاد

اصول و مبانی تحریک مغزی tES
محتوا :مبانی  ،tESکاربردهای کلینیکی و پژوهشی tES

مختصری از نحوهی کار دستگاهها
بخش عملی tES

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اصول و مبانی تحریک مغزی TMS
محتوا :مبانی  ،TMSکاربردهای پژوهشی و کلینیکی TMS
ابزار و دستگاههای TMS

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی
دکتر آناهیتا خرمی

بخش عملی  :TMSانجام نقشهبرداری مغزی ناحیه موتور (ثبت  MEPبه همراه  )Navigationدو گروه

مهندس نرگس صادقبیگی

اصول و مبانی fNIRS
محتوا :اصول کارکرد  ،fNIRSنحوه اندازهگیری و مبانی دستگاه

دکتر زهرا عینالو
دکتر مهرد دادگستر
دکتر کمالالدین ستارهدان
مهندس سوسن کهزاد

اصول و کاربردهای  MRIدر علوم اعصاب
محتوا :اصول تصویربرداری و خواص تصاویر  ،MRIکاربردهای تصاویر ساختاری  DTIو  fMRIدر علوم اعصاب

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر محمدرضا ناظمزاده

مبانی  fMRIو طراحی آزمایش
محتوا :اصول  ،Boldتابع همودینامیک ،طراحی آزمایش ،انتقال تحریک

دکتر الهه یارقلی
مهندس فرخزادی

اصول آنالیز دادههای fMRI
(پیشپردازش ،آنالیز آماری)GLM ،

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر الهه یارقلی
مهندس خدایی

کاربردهای کلینیکی و اهمیتهای پژوهشی ،کاربردهای پژوهشی
جلسه اخذ داده fNIRS
آزمایش :آب سرد-گرم یا حرکت دست

جلسات اخذ عملی داده  fMRIو آنالیز داده (دو گروه)

دکتر الهه یارقلی
مهندس کریمی
مهندس برزگر
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

حمایت و مشارکت در سمینارها و مدارس در حوزه علوم شناختی
سال

1396

1397

106

تعداد

تاریخ برگزاری

استان

تعداد ساعت

تعداد نفرات

نفرساعت

1

 3تا  5خرداد

کل کشور

24

30

2

 4و  5مرداد

اصفهان

16

22

720

3

 18و  19مرداد

فارس

16

29

4

 25و  26مرداد

یزد

16

28

5

 1و  2شهریور

خراسان

16

28

6

 15و  16شهریور

آذربایجان شرقی

16

25

7

 24و  25آبان

کرمانشاه

16

25

8

 28و  29آذر

مازندران

16

30

9

 27آذر

قزوین

8

30

10

 6و  7دی

کرمان

16

15

11

 27و  28دی

خوزستان

16

25

12

 11و  12بهمن

کردستان و ایالم

16

30

13

 29و  30آذر

کرمان و هرمزگان

16

38

14

 12و  13دی

گیالن

16

37

15

 11و  12بهمن

همدان

16

30

-

-

15

408

 24و  25بهمن
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352
464
448
448
400
400
480
240
240
400
480
608
592
480
6752

مـدیریت
آمـوزش و
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ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در جهت باال بردن سطح آگاهی محققان و ترویج نقشهبرداری مغز ،در برگزاری مدارس و سمینارهایی در این حوزه مشارکت و از
این نوع رویدادها حمایت میکند .از این مشارکتها میتوان به برگزاری کارگاه و معرفی خدمات آزمایشگاه در سمینارها اشاره کرد.

کارگاههای برگزارشده در این رویدادها با جزئیات در زیر ارائه خواهد شد:

مدرسهی پاییزه با عنوان Brain Research 2017
تاریخ  ۱۸الی  ۲۲آذرماه ۱۳۹۶
(با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد ساعت

تعداد نفر

نفرساعت

کارگاه tES

 20آذر

8

45

کارگاه نقشهبرداری مغز و اصول و قوانین آن (با تأکید بر روش )MRI

 19آذر

8

40

360

16

85

جمع

320
680

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی
 ۱۸بهمن  ۱۳۹۶دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز  - EEGکارگاه پردازش سیگنال

108

نوع کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد ساعت

تعداد نفر

نفرساعت

کارگاه پردازش سیگنال EEG

 18بهمن

4

45

180

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی
«بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها»
 ۲۵تا  ۲۷بهمن  ،۱۳۹۶دانشگاه اصفهان

کارگاه نسل جدید بازیهای رایانهای با رویکرد بهبود مهارتهای ذهنی  -سالن امین دانشگاه اصفهان

نوع کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد ساعت

تعداد نفر

نفرساعت

کارگاه نسل جدید بازیهای رایانهای با رویکرد بهبود مهارتهای ذهنی

 20آذر

3:30

45

158

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها
دومین مدرسه تابستانه علوم شناختی با محوریت پردازش داده در شیراز
 12الی  14شهریورماه ۱۳۹7
(با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

روز سوم کارگاه کارگاه سه روزه آنالیز دیتای  MRIو  fMRIبا استفاده از نرم افزارهای  Matlabو  Freesurferبیمارستان چمران شیراز

نوع کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد ساعت

تعداد نفر

نفرساعت

کارگاه یک روزه پردازش سیگنال های مغزی

 15شهریور

8

30

240

کارگاه سه روزه آنالیز دیتای  MRIو  fMRIبا استفاده از نرم افزارهای
 Matlabو Freesurfer

 14-12شهریور

24

32

768

32

62

1008

جمع
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها
مدرسه بهاره علوم شناختی مشهد
 15الی  20اردیبهشتماه 1397
(با همکاری انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد)

کارگاه نورو فیدبک -دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع کارگاه

تاریخ برگزاری

تعداد ساعت

تعداد نفر

نفرساعت

کارگاه تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز ()tES

 20اردیبهشت

8

20

160

کارگاه دو روزه نورو فیدبک

 19و  18اردیبهشت

16

25

400

کارگاه کاربرد ردیاب چشمی در نورومارکت

 17اردیبهشت

8

25

200

کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG-ERP

 16و  15اردیبهشت

16

30

480

48

100

1240

جمع
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران باهدف ایجاد همگرایی بیشتر در توسعه علوم و فناوریهای نقشهبرداری مغز ،بهروزرسانی اطالعات و اشتراکگذاری این
اطالعات میان محققان و عالقهمندان این حوزه در دو سال متوالی و در مهرماه  96و  97برگزار شد.

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با فراهم کردن اسکان رایگان شرایط مشارکت و استفاده بهینه دانشجویان استانهای دیگر را از سمپوزیوم فراهم آورد.

با توجه به اهداف آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز که به اشتراکگذاری دانش بهروز در اختیار محققان و دانشجویان سراسر کشور میباشد تصمیم بر آن شد که این
ک هزینهای را جهت رفتوآمد دانشجویان استانهای دیگر در نظر بگیرد.
سازمان عالوه بر تخفیفات و اسکان رایگان ،کم 

استانهایی که پژوهشگران و دانشجویان آن در سمپوزیوم حضور داشتند (به ترتیب حرف الفبا):

112

آذربایجان

کردستان

اهواز

گیالن

اصفهان

کرمان

شیراز

لرستان

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشهد

یزد

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها
میزان شرکتکنندگان در اولین و دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
تعداد

تاریخ برگزاری

تعداد شرکتکنندگان
تهران

تعداد شرکتکنندگان
استانهای دیگر

تعداد کل
شرکتکنندگان

اولین سمپوزیوم

 2و  3مهرماه

260

40

300

دومین سمپوزیوم

 18و  19مهرماه

430

120

550

میزان آموزش شرکتکنندگان در اولین و دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
تعداد

تاریخ برگزاری

تعداد شرکتکنندگان
استانهای دیگر

تعداد ساعت

نفرساعت

اولین سمپوزیوم

 2و  3مهرماه

40

16

640

دومین سمپوزیوم

 18و  19مهرماه

120

16

1920

نـتیجه
آمار کلی خدمات ارائهشده آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به استانهای سراسر کشور
مجموع تعداد شهرها

تعداد مدارس

مجموع تعداد کارگاهها

مجموع تعداد
نفرات آموزشدیده

مجموع تعداد ساعات
آموزش

مجموع تعداد نفرساعت

14

3

24

751

544

12578

استانهایی که آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به آنها خدمات ارائه داده است (به ترتیب حرف الفبا):
آذربایجان
اصفهان
اهواز

ایالم

کردستان

مشهد

شیراز

کرمان

هرمزگان

قزوین

گیالن

همدان

لرستان

یزد
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان اصفهان  4و  5مرداد
114
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان یزد  25و  26مرداد
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

115

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان خراسان  1و  2شهریور 1396
116
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار استان آذربایجان شرقی  15و  16شهریور 1396
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان کرمانشاه  24و  25آبان 1396
118
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار یک روزه استان قزوین  27آذر
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان مازندران  28و  29آذر
120
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان کرمان  6و  7دی
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ســمینارهـایآمـوزشی-مـهارتی اسـتانها

سمینار دو روزه استان خوزستان  27و  28دی
122
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پـوسترهای کـارگاههای آمـوزشی -مـهارتی اسـتانها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار سه روزه آموزشی مهارتی در حوزه نقشهبرداری مغز

تاریخ 3-5 :خرداد 1396
تعداد شرکت کنندگان 61 :نفر

مدرسین:
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی
دکتر زهرا عینالو
دکتر الهه یارقلی
مهندس شقایق کریمی
مهندس پریوش پورعباسی
مهندس سوسن کهزاد
مهندس نرگس صادقبیگی

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به منظور آشنایی،
به روزرسانی و افزایش مهارت پژوهشگران جوان
سراسر کشور ،سمیناری آموزشی مهارتی را در

تاریخ  3-5خرداد  1396برگزار نموده است .از
اینرو از دانش آموختگان مقطع دکتری ()Ph.D

و استادیاران جوان زیر  40سال فعال در رشتههای

مرتبط با «نقشهبرداری مغز» جهت شرکت در این
سیمنار سه روزه به صورت رایگان دعوت شد.

124
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ویژهیپژوهشگران جوان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار یک روزه نقشهبرداری مغز ویژه متخصصین مغز و اعصاب

تاریخ 12 :بهمن 1396
تعداد شرکت کنندگان 30 :نفر

سخنرانان:
دکتر مجید غفارپور
دکتر گیو شریفی
دکتر رضا رستمی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر ساناز احمدی
دکتر محمدحسین حریرچیان

سرفصلها:

کاربردهای  MRIو نقشهبرداری مغز در تشخیص و هدایت قبل از جراحیهای مغزی
کاربرد روشهای تحریک مغزی در نورولوژِی
اهمیت و ابزارهای آنالیز دادههای نقشهبرداری مغز در نورولوژی
کاربردهای  fMRIدر نورولوژی
کاربردهای  EEGو  ERPدر نورولوژی
Electroencephalographic Patterns of Epileptic Syndromes
Invasive Monitoring of Brain Mapping

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار نورومارکرهای کاربردی برای تشخیص و درمان بیماریهای روانی

تاریخ 5 :آذر 1396
تعداد شرکت کنندگان 30 :نفر

مدرس:
Prof. Juri Kropotov

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار یکروزه کاربرد نقشهبرداری مغز در علوم روانپزشکی

تاریخ 10 :اسفند 1396
تعداد شرکت کنندگان 40 :نفر

سخنرانان:
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر محمد علی عقابیان
دکتر حمید رضا نقوی
دکتر مهدی تهرانیدوست
دکتر لیال علی بیگلو
دکتر مسعود نصرتآبادی
دکتر مهرداد دادگستر
126
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سرفصلها:
جنبههای تکنیکی fMRI

طراحی مطالعات  fMRIدر روانپزشکی

کاربرد  ERPدر روانپزشکی

کابرد  TMSدر تحقیقات روانپزشکی
کاربرد  tESدر تحقیقات روانپزشکی

کاربرد  fNIRSدر تحقیقات روانپزشکی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار یک روزه نورورادیولوژی در حوزه نقشهبرداری مغز

تاریخ 18 :آذر 1396
تعداد شرکت کنندگان 20 :نفر

سخنرانان:
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر جالل جالل شکوهی
دکتر بابک شکارچی
دکتر کوروش عبدالهیفرد
دکتر منصور فاتحی
دکتر علی مهدوی

سرفصلها:

کاربرد کلینیکی پرینت سه بعدی رادیولوژی در آناتومی تجسمی

تازههای پروتکلهای تصویربرداری در بیماری MS

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در تصویربرداری پزشکی :تحوالت

بنیادین در راهند

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و انجام یک آزمایش عملی fMRI

کاربردهای بالینی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی از مغز
روش تکنیکی پرینت سه بعدی رادیولوژی در آناتومی تجسمی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دومین سمینار یک روزهی کاربرد نقشهبرداری مغز در روانپزشکی

تاریخ 27 :اردیبهشت 1397
تعداد شرکت کنندگان 21 :نفر

سخنرانان:

دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر رضا رستمی

دکتر رضا کاظمی

دکتر غالمعلی حسینزاده

دکتر زهرا عینالو

128
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سرفصلها:
اصول و مبانی  EEG-ERPو کاربرد آن در روانپزشکی
اصول و مبانی  tDCSو کاربرد آن در روانپزشکی ،اصول و مبانی نوروفیدبک و کاربرد آن در روانپزشکی
اصول و مبانی  rTMSو کاربرد آن در روانپزشکی ،اصول و مبانی بایوفیدبک و کاربرد آن در روانپزشکی
اصول  fMRIو  DTIو کاربرد آنها در روانپزشکی
اصول و مبانی  fNIRSو کاربرد آن در روانپزشکی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار نقشهبرداری مغز ویژهی دانشآموزان برگزیدهی کشوری
مسابقهی دانش مغز ()Brain Bee

تاریخ 16 :تیر 1397
تعداد شرکت کنندگان 16 :نفر

سخنرانان:
دکتر غالمعلی حسینزاده و

کارشناسان بخشهای مختلف آزمایشگاه

سرفصلها:
مقدمات تئوری و عملی سیستمهای سیگنالهای مغزی EEG ،fNIRS
تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغزی tES ،TMS
تصویربرداری مغزی  fMRIو MRI

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار تخصصی کاربرد تصویربرداری مغز در بیماریهای روانپزشکی

تاریخ 3 :مرداد 1397
تعداد شرکت کنندگان 30 :نفر

سخنرانان:
دکتر محمدرضا آی
دکتر زالی
دکتر سولگی
دکتر یزدانی
دکتر خداوردی
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سرفصلها:
آشنایی ،به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران و رزیدنتهای رشتههای روانپزشکی ،جراحی مغز و اعصاب
و روانشناسی در حوزهی نقشهبرداری مغز

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار دو روزهی کاربرد نقشه برداری مغز در ارزیابی
و توانبخشی زبانی شناختی

تاریخ 21 :و  ۲۲آذر 1397
تعداد شرکت کنندگان 42 :نفر

سخنرانان:

دکتر محمدرضا آی و دکتر علی قربانی
دکتر رضا نیلی پور
دکتر زهرا قریشی
دکتر وحید ملکیان و مهندس شقایق کریمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا نیلی پور و سرکار خانم مهدیه کرمی
مهندس مجتبی برزگر
مهندس پریوش پورعباسی و مهندس فروغ نجفی
دکتر مصطفی الماسی
مهندس نرگس صادق بیگی
دکتر زهرا قریشی
دکتر زهرا عینالو
مهندس پریوش پورعباسی

سرفصلها:
معرفی آزمایشگاه و بیان اهداف سمینار

مقدمهای بر ارتباط زبان و مغز

مقدمهای بر کاربرد نقشه برداری مغز در توانبخشی
آشنایی با مبانی فیزیک  fMRIو کاربردهای آن
آشنایی با مبانی  ERPو کاربردهای آن

کاربرد  fMRIدر تحقیقات و مداخالت زبانی  -شناختی
آشنایی با عملکرد و نحوهی کار با دستگاه MRI

آشنایی با عملکرد و نحوهی کار با تقویت کنندهی EEG

آشنایی با مکان یابی نقاط مختلف مغزی در تصاویر  MRIو کاربردهای تشخیصی آن در بیماریهای زبانی -شناختی
آشنایی با مبانی فیزیک  TMS/tDCSو کاربردهای آن ،آشنایی با عملکرد و نحوه کار با دستگاه TMS/tDCS

کاربرد روشهای تحریک مغزی در تحقیقات و مداخالت زبانی-شناختی
آشنایی با مبانی فیزیک  fNIRSو کاربردهای آن

آشنایی با عملکرد و نحوهي کار با دستگاه fNIRS

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار دو روزهی ارزیابیهای کلینیکی ،شناختی و تصویربرداری مغز
در بیماری صرع مقاوم به دارو

تاریخ 1 :و  2اسفند 1397
تعداد شرکت کنندگان 20 :نفر

سخنرانان:
دکتر ساناز احمدی
دکتر مرجان اسداللهی
دکتر بابک باباخانی
دکتر مجید برکتین
دکتر ماهگل توکلی
دکتر نرگس حسینی طباطبایی
دکتر امیرحسین جوادی
دکتر الهام رحیمیان
دکتر رضا رستمی
دکتر محمود معتمدی
دکتر جعفر مهوری حبیب آبادی
دکتر محمدرضا ناظم زاده
دکتر رضا نیلیپور
دکتر زهرا وهابی
دکتر سهراب هاشمی فشاری
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سرفصلها:
مانیتورینگ بلندمدت در  EPUقبل از عمل جراحی صرع
چگونه سیگنالهای  EEGمربوط به فعالیتهای صرعی خوانده و تفسیر میشود؟
چکونه تسکهای شناختی  fMRIطراحی میشود؟
چگونه یافتههای  fMRIقابل تفسیر است؟
چگونه تستهای نوروسایک در ارزیابیهای قبل از جراحی قابل اعمال است؟
یافتههای  Neuroimagingدر صرع
بیومارکرهای ساختاری  MRIدر صرع
چرا و چگونه تحریکهای فراجمجمهای در ارزیابیهای صرع مورد استفاده قرار میگیرد؟

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینارهای دانشآموزی و دانشجویی ویژهی هفتهی آگاهی از مغز
با همکاری انجمن علوم اعصاب
تاریخ برگزاری ۴ :تا  ۶اسفند ۱۳۹۷
تعداد شرکت کنندگان :بیش از  ۳۰۰نفر

هفتهی آگاهی از مغز از روز چهارم تا یازدهم اسفند ماه در نقاط مختلف کشور با شعار «مغزت رو بشناس» برگزار شد .در این میان آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با همکاری
انجمن علوم اعصاب ایران ،چندین سمینار آموزشی تحت عنوان مغز و شناخت و علوم شناختی زبان را برای دانشآموزان متوسطه و دانشجویان در تهران برگزار کرد.

محل برگزاری و اسامی سخنرانان به شرح زیر است:

یافت آباد ،دبیرستان دخترانهي فرهیختگان ،سخنرانان :دکتر ثریا مهرابی ،دکتر ریزان عشایری

مشیریه ،دبیرستان دخترانهی نجابت ،سخنرانان :دکتر زهرا سلطانی نژاد ،دکتر سحر پهلوان نشان

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،سخنرانان :دکتر ارسالن گلفام ،دکتر حیات عامری ،دکتر هانیه یارمند ،دکتر مریم السادات فیاضی

خیابان شریعتی ،پژوهش سرای آسمان ،سخنرانان :دکتر محمد جواد پرورش ،دکتر فرشته عاضدی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات عـلمی آزمـایشگاه

جلسات علمی کارشناسان آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با حضور معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه آقای دکتر غالمعلی حسین زاده و با هدف مطالعه روشهای جدید و ب ه روز
مورد استفاده در جهان در حوزه نقشهبرداری مغزی و در راستای پویایی هرچه بیشتر بخشهای مختلف آزمایشگاه برای استفاده دقیقتر از ابزارهای پیشرفته موجود به صورت مستمر
یک هفته درمیان برگزار میشود .با توجه به پیچیدگیهایی که در انجام مطالعات  Multi Modalبه لحاظ تکنیکی وجود دارد ،نیاز به مطالعه و دقت بیشتری در این حوزه است .کتاب
مورد مطالعه در این جلسات به تبیین پیچیدگیهای موجود در انجام همزمان  EEGو  fMRIمیپردازد ،که در انجام پروژههای در دست انجام در آزمایشگاه بسیار کمک کننده میباشد.
زمان
(یکشنبهها ساعت )11:30

ارائهدهندگان
مهندس نرگس صادقبیگی

Cortical Distribution Of Speech And Language Errors Investigated By Visual Object
Naming And Navigated Transcranial Magnetic Stimulation

96/2/17

مهندس سوسن کهزاد

Hemodynamic Response To Repeated Noxious Cold Pressor Tests Measured By
Functional Near Infrared Spectroscopy On Forehead

96/3/07

مهندس پریوش پورعباسی
مهندس شقایق کریمی

Changes Of EEG Spectra And Functional Connectivity During An Object-Location
Memory Task In Alzheimer’s Disease

96/3/21

High-Resolution Small Animal Imaging On 3T Clinical MR Scanners

مهندس حمیده وفائیان

96/4/18

Multiband Techniques For Functional And Structural Neuroimaging

دکتر غالمعلی حسینزاده

فصل اول بخش1

دکتر حسین زاده

فصل اول بخش 2

96/6/05

فصل اول بخش 3

96/6/12

مهندس مصیبی

96/5/29

مهندس پریوش پورعباسی

فصل دوم بخش 1

مهندس پریوش پورعباسی

فصل دوم بخش 3

96/8/07

نمایش فیلم آنالیز سیگنال EEG/fMRI

96/8/21

نمایش فیلم آنالیز سیگنال EEG/fMRI

96/9/12

مهندس شقایق کریمی

مهندس محمدجواد درویشی
مهندس محمدرضا خدایی
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فصل دوم بخش 2

96/6/26
96/7/23

فصل سوم بخش 1

96/10/03

فصل سوم بخش 2

96/10/24

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات عـلمی آزمـایشگاه
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج
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آمـوزشهـای داخـلی انـجام شـده
در آزمـایشگاه
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه EEG

تاریخ آموزش 28 :و  30تیرماه 17 ،و  19و  20مردادماه
تعداد جلسات 5 :جلسه
نام مدرسین :دکتر محمد میکائیلی
تعداد نفرات آموزش دیده5 :
سرفصلهای تدریس شده:
معرفی و آموزش کاربری تقویتکننده  ،g.USBampتقویتکننده
 g.HIampو کاله g.Nautilus

معرفی انواع الکترودها ،آموزش الکترودگذاری مطابق با استاندارد 20-10
و مونتاژ کاله
ثبت پارامترهای فیزیولوژیکی با سنسورهای موجود
پیادهسازی پارادایم  VEPبا استفاده از سنسورهای نوری و دستگاه
TRIGbox
استفاده از بلوکهای پردازش آنالین جهت استخراج ERP
پیادهسازی پارادایم  P300با استفاده از محرک لرزشی و g.STIMbox
پیادهسازی پارادایم  SSVEPبا استفاده از  g.STIMboxو g.SSVEP

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه EEG - MR Compatible

تاریخ آموزش 20 :و  21شهریورماه 95
تعداد جلسات 2 :روز
نام مدرسین :پروفسور Nikolay Novitski
تعداد نفرات آموزش دیده5 :
سرفصلهای تدریس شده:
معرفی و آموزش کاربری تقویتکننده BrainAmp MR Plus
تقویتکننده BrainAmp EXG
برپایی ستاپ ثبت همزمان  EEG-fMRIبرای ثبت VEP

آموزش نکات ایمنی مرتبط با دستگاه و آزمودنی در هنگام انجام ثبت
داخل اسکنر
معرفی امکانات نرمافزار  BrainVisionجهت پردازش آنالین داده
معرفی امکانات نرمافزار  BrainVision Analyzerجهت پردازش
آفالین داده
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه تـحریک مـغناطیسی مـغز TMS

تاریخ آموزش 18 :و  25مردادماه
تعداد جلسات 2 :جلسه
نام مدرسین :مهندس کاشانی و مهندس غضنفری
تعداد نفرات آموزش دیده5 :
سرفصلهای تدریس شده:
بخش تئوری:
تاریخچه و اصول اولیه TMS

فیزیک  TMSو آشنایی با کویلها
ایمنی
کاربردهای  TMSو نحوه استفاده از پروتکلها
بخش عملی:
نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS
نحوه ثبت  MEPو آستانه حرکتی rMT

معرفي سیستم  Navigationو تعیین نقاط هدف
کالیبراسیون کویل
نحوه کنترل دستگاه  TMSبا استفاده از نرمافزار

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آموزشهای داخلی

TMS-Navigation بـخش دوم آمـوزش

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

1395  آذرماه13-17 :تاریخ آموزش
 روز5 :تعداد جلسات
Nikolay Novitski  پروفسور:نام مدرسین
5 :تعداد نفرات آموزش دیده
:TMS مدرس بخش
Dr. Claus Mathiesen
(Application Specialist MagVenture Denmark)
:Navigation System مدرس بخش
Martin Bublat (Managing Director Localite GMBH(

:سرفصلهای تدریس شده
TMS:
History of Magnetic stimulation
What is magnetic stimulation and how does it work
Basic, Preclinical and clinical research
Clinical treatment
rTMS Protocols and diagnostic TMS
Navigation System:
Basic and principle of Navigation
Localite navigation hardware and software
Combined applications (EEG, fMRI, Robotic etc)
TMS/Navigation application in research and clinical
application
Hands-on/Demonstration of TMS/navigation
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه fNIRS

بخش اول آموزش

زمان آموزش 8 :ساعت

تعداد جلسات 4 :جلسه

نام مدرسینMarco Dat, Willy Colier :

تعداد نفرات آموزش دیده 5 :نفر

سرفصلهای تدریس شده:
تئوری fNIRS

آموزش ثبت با fNIRS

ثبت fNIRS-MRI

ثبت fNIRS-EEG

بخش دوم آموزش (خارج از کشور):
زمان آموزش 4 :روز

تعداد جلسات 7 :جلسه

نام مدرسینMarco Dat, Willy Colier :
Saskia Kruitwagen, Jorn M.Horschig

تعداد نفرات آموزش دیده 2 :نفر
سرفصلهای تدریس شده:
مبانی و مقدمات fNIRS

معرفی نرم افزارهای  homerو Atlas viewer
مطالعات Hyperscanning

فاکتورهای مداخلهگر در ثبت fNIRS

ثبت عملی بر روی بافت نرم و کار با سیستم وایرلس
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه MRI

تاریخ آموزش :آذر الی اسفند ماه1395 ،
تعداد جلسات11 :جلسه
نام مدرسین :مهندس محسن شجاعی مقدم  -آقای دینو جانسون
تعداد نفرات آموزش دیده 6 :نفر
سرفصلهای تدریس شده:
آموزش مبانی  MRIو نیز بررسی کلیه پالس سکانسهای موجود
در روی سیستم آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
آموزش نرمافزار سینگو
آموزش سختافزارهای مرتبط با اسکنر  MRIاعم از روش صحیح
استفاده از کویلها ،ثبت سیگنالهای حیاتی ،روش آمادهسازی سابجکتها
آموزش تصویربرداری صحیح ساختار مغز و تصویربرداری عصبی شامل
 fMRI ،DTI ،DWIو PWI
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آموزشهای داخلی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جـلسات آمـوزش آزمـایشگاه تـحریک الـکتریکی مـغز tES

تاریخ آموزش 29 :تیر 4 ،و  6مرداد ماه
تعداد جلسات 3 :جلسه
نام مدرسین :مهندس دولتی
تعداد نفرات آموزش دیده5 :
سرفصلهای تدریس شده:
بخش تئوری:
تاریخچه و فیزیک تحریک الکتریکی مغز
روشهای تحریک الکتریکی
کاربردهای  tESو نحوه استفاده از پروتکلها
بخش عملی:
نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه  ،tESیافتن نقاط و مونتاژ الکترودها
کار با دستگاه تک کاناله Neuroconn

کار با دستگاه  EEG/tES Starstimو نحوه تنظیم پارامترها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مـجموعه دادههـای مـوجود در پـایگاه دادهی
آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با اهداف:

آشنایی مقدماتی دانشجویان و محققین با دادههای مدالیتههای مختلف

ترویج تکنیکهای نقشهبرداری مغز

fMRI

در دسترس بودن دادههای ساده و کم حجم برای پروژههای درسی دانشجویان
شروع فرایند استانداردسازی دادهها و ساخت بانک دادهای فراگیر

اقدام به ضبط چندین نمونه داده کرده است .در بخش پایگاه دادههای وبسایت آزمایشگاه

 9سری داده در دسترس قرار گرفته است که فهرست کل دادهها به شرح ذیل میباشد:

Functional MRI- Finger Tapping
Diffusion
fNIRS Sample Data - Pain Task

)CONTRAST(LEFT-RIGHT

fNIRS Sample Data - Stroop Task
EEG Data During Simultaneous fMRI
EEG_32 Channel_VisualOddball
)MR Perfusion Imaging with Arterial Spin Labelling (ASL
MEP-TMS Sample data
Resting State fMRI

جزئیات طراحی آزمایش ،مشخصات دادهها و آنالیزهای اولیه در و بسا یت
آزمایشگاه ،قسمت آموزش و پژوهش ،بخش پایگاه داده قرار دارد.
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)CONTRAST(RIGHT-LEFT

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مـجموعه دادههـای مـوجود در پـایگاه دادهی
آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز
AVERAGE DATA BEFORE AND AFTER THE COLD STIMULUS

fNIRS

TMS

EEG

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

برگزاری چهارمین جلسه از سلسله سخنرانیهای آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

سخنرانان:
دکتر محمدعلی عقابیان

(استاد تمام گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده

فنی ،دانشگاه تهران)

دکتر گیو شریفی

(جراح مغز و اعصاب ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
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موضوعاتموردبحث:
تکنیکهای نوین تصویربرداری عصبی برای مطالعات نقشهبرداری مغز
طراحی قبل از جراحی با استفاده از  fMRIو DTI

معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،اهداف و خدمات

زمان 5 :خرداد 1395

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

برگزاری پنجمین جلسه از سلسله سخنرانیهای آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

سخنرانان:
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده فنی دانشگاه تهران)
دکتر عباس باباجانی

(استادیار دانشکده آناتومی و نوروبیولوژی ،دانشگاه تنسی)
دکتر سهراب شهزادی

(متخصص جراحی مغز و اعصاب ،دانشکده علوم پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

موضوعاتموردبحث:
معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،اهداف و خدمات

نقشهبرداری بخش مرتبط با تکلم مغز برای طراحی

قبل از جراحی در بیماران مصروع ،بهرهگیری از روشهای
چندگانه  fMRI ،TMS،MEGو ECoG

برخی از روشهای تهاجمی نقشهبرداری مغز
زمان 30 :تیر 1395

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی دکتر آی در بیستمین کنگره پزشکی هستهای ایران

سخنران:
دکتر محمدرضا آی

(رئیس آزمایشگاه ،استاد تمام گروه فيزيک و مهندسي

پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

موضوع مورد بحث:
کاربرد پزشکی هستهای در نقشهبرداری مغز

زمان 5 :آبان 1395
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پنل معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در کنگره  BCNCسال 1395

سخنرانان:

دکتر محمدرضا آی
(رئیس آزمایشگاه ،استاد تمام گروه فيزيک و مهندسي
پزشکي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر غالمعلی حسینزاده
(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران)
دکتر عبدالحسین عباسیان
(استاد ،پژوهشگر پژوهشکده علوم شناختی )IPM
دکتر علی مطیع نصرآبادی
(استاد ،دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه شاهد)
دکتر رضا رستمی
(استاد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران)
دکتر علی یونسی
(استادیار ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران)

موضوعاتموردبحث:

معرفی کلی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و تجهیزات
موجود در آن
کاربردها و تکنیکهای  MRIدر بررسی ساختار مغز و
امکانات موجود در آزمایشگاه
شبکههای نورونی در مغز و شناسایی آنها با ابزارهای
تصویربرداری و اخذ سیگنال
گزارش مختصری در معرفی  EEGو کاربردهای تحقیقاتی
کاربردهای تحریک مغزی با استفاده از جریان الکتریکی
و میدان مغناطیسی در روانشناسی
زمان :پنجشنبه  18آذر ماه 1395
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

جلسهی معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران

سخنرانان:
دکتر حمید سلطانیانزاده

(استاد تمام ،گروه مهندسی برق وکامپیوتر ،دانشگاه تهران)
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران)

موضوعات مورد بحث:
روشهای اخذ تصاویر در نقشهبرداری مغزی ،روشهای

پردازش و تلفیق دادهها و تصاویر و روشهای آنالیز ارتباطات

ساختاری و کارکردی

روشهای الکتریکی و مغناطیسی تحریک مغزی و روشهای

برداشت سیگنالهای مغزی و پردازش و کاربردهای آنها
زمان 16 :اسفند 1395
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی و بازدید پروفسور ولوا از آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

سخنران:

Professor Fabrice Wallois, MD, PhD
Director of the Inserm U 1105,
UniVersity of Picardy
Director of EFSN Pediatric, Amiens
University Hospital, France

موضوعاتموردبحث:
Multimodal Human Brain Mapping

زمان ۲۹ :فروردین 1396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گزارش پنل تخصصی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در هفتمین کنگرۀ بینالمللی علوم شناختی

سخنرانان:
دکتر محمدرضا آی
(رئیس آزمایشگاه)

دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه)

دکتر حسین قدیری

(معاون اداری و مالی آزمایشگاه)

دکتر حسین احمدی نوبری

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

دکتر رضا رستمی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علی مهدوی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

موضوعاتموردبحث:
گزارش فعالیتهای آزمایشگاه و برنامههای پیشرو

معرفی تکنیکهای جدید تحریک مغزی

معرفی “تکنیک طیفنگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک

کاربردهای کلینیکی “تصویربرداری عملکردی”MRI

روش ثبت پروژه در آزمایشگاه و مراحل انجام پروژه
زمان 13 :اردیبهشت 1396
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

گزارش پنل تخصصی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در سی و سومین کنگرهی رادیولوژی ایران

سخنرانان:
دکتر محمدرضا آی

(رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه)

دکتر حسین قدیری

(معاون مالی و اداری ،توسعه مدیریت و منابع)

دکتر جالل جالل شکوهی
(رئیس کنگره رادیولوژی)
دکتر عبدالهیفرد

(دبیر اجرایی کنگره رادیولوژي)
دکتر علی مهدوی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

موضوعاتموردبحث:
گزارش فعالیتهای آزمایشگاه ،امکانات آزمایشگاه و

برنامههای پیشرو

کاربردهای نقشهبرداری مغز قبل از اعمال جراحی

نقش “تصویربرداری عملکردی  ”MRIدر نقشه برداری

مغز

زمان 22 :اردیبهشت 1396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

معرفی نوروفیزیک و نورومهندسی در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

سخنران:
آقای دکتر رضا خانبابائی

(دکترای فیزیک اعصاب از دانشگاه واشینگتن ،آمریکا)

موضوعاتموردبحث:
معرفی نوروفیزیک و نورومهندسی
زمان ۲۷ :اردیبهشت ۱۳۹۶

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی دو روزه علوم شناختی در روابط اجتماعی در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

مدرس:
دکتر بهادر بهرامی

دانشگاه  UCLانگلستان
زمان ۱۱ :و  ۱۲شهریور ۱۳۹۶
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نقش استریاتوم مغز در حافظهی کوتاه مدت در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

سخنران:
دکتر حسامالدین اخالقپور

(دکترای علوم اعصاب  -دانشگاه پرینستون ،امریکا)

موضوعاتموردبحث:
نقش استریاتوم مغز در حافظهی کوتاه مدت
زمان 9 :مرداد 1396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی علمی با موضوع تصویربرداری مغزی در خدمت تحریک الکتریکی مغز؛
ایدههایی برای پایان نامههای دانشجویی و پروژههای تحقیقات کاربردی

سخنران:
آقای دکتر حامد اختیاری

(عضو هیأت علمی پژوهشکدهی علوم شناختی)

موضوعات مورد بحث:
تصویربرداری مغزی در خدمت تحریک الکتریکی مغز
زمان 21 :شهریورماه 1396
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

حضور و سخنرانی دکتر محمدرضا آی ،رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در مدرسهی رادیولوژي ایران

سخنران:
دکتر محمدرضا آی

(رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،استاد تمام گروه

فيزيک و مهندسي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

موضوعاتموردبحث:
معرفی کلی آزمایشگاه و بیان اهداف و چشماندازهای آن

معرفی آزمایشگاههای تخصصی مجموعه ،امکانات و

تجهیزات هر آزمایشگاه

خالصهای از فعالیتهایی که در آزمایشگاه انجام میگیرد

و مشخص کردن گروه هدف برای هر کدام

شرح وظایف آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

روند پذیرش پروژه

برنامهریزی برای همکاریهای آتی بین دو مجموعه

زمان ۲۱ :مهر ۱۳۹۶

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی تخصصی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در سی و چهارمین کنگرهی سالیانهی انجمن علمی روانپزشکان

سخنران:
آقای دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام ،دانشکده مهندسی

برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران)
دکتر محمدرضا ناظمزاده

دکتری مهندسی پزشکی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

موضوعاتموردبحث:
اصول  DTIو  fMRIو کاربردهای آن در روانپزشکی
اصول  MRIو کاربردهای آن در بررسی عملکرد مغز

زمان ۲۶ :مهر ماه ۱۳۹۶
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

حضور و سخنرانی دکتر غالمعلی حسینزاده ،معاون پژوهش و فناوری
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،در سمینار مغز و شناخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنران:
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام ،دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران)

موضوعاتموردبحث:
معرفی کلی آزمایشگاه و بیان اهداف و چشماندازهای آن

معرفی آزمایشگاههای تخصصی مجموعه ،امکانات و

تجهیزات هر آزمایشگاه

خالصهای از فعالیتهایی که در آزمایشگاه انجام

میگیرد و مشخص کردن گروه هدف برای هر یک
شرح وظایف آزمایشگاه
زمان ۲۲ :آذر ۱۳۹۶

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پنل آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در ششمین
کنگرهی علوم اعصاب پایه و بالینی ()BCNC 2017

سخنرانان:

دکتر محمدرضا آی
(رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،استاد تمام ،گروه
فيزيک و مهندسي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر غالمعلی حسینزاده
(معاون علمی و فناوری آزمایشگاه ،استاد تمام ،دانشکده
مهندسی برق و کامپیوت،ر دانشگاه تهران)
دکتر جواد صفایی
(عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

موضوعات مورد بحث:

معرفی آزمایشگاه و خدمات آن از افتتاح تا کنون
اصول و مبانی fNIRS
امکانات نوروایمیجینگ چند مدالیتهای موجود در آزمایشگاه

زمان ۳۰ :آذر ۱۳۹۶
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

حضور و سخنرانی دکتر محمدرضا آی ،رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

سخنران:

دکتر محمدرضا آی
(رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،استاد تمام ،گروه
فيزيک و مهندسي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

موضوعاتموردبحث:

معرفی خدمات و تجهیزات آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
خالصهای از فعالیتهای آزمایشگاه و روند پذیرش پروژه

زمان ۸ :دی ۱۳۹۶

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سخنرانی علمی با موضوع « توجه و هوشیاری
در علوم شناختی ،ابزارها ،آزمایشها و مدلها»

سخنران:

دکتر احمد سهرابی
(عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان)

موضوعاتموردبحث:

توجه و هوشیاری در علوم شناختی
ابزارها ،آزمایشها و مدلها
زمان96/11/11 :
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پنل آزمايشگاه ملي نقشهبرداري مغز در سی و چهارمین کنگره رادیولوژی

سخنرانان:

دکتر محمدرضا آی
(رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،استاد تمام ،گروه
فيزيک و مهندسي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر منصور فاتحی
دبیر بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران

موضوع مورد بحث:

معرفی بایوبانک نقشهبرداری ایران

زمان :پنجشنبه  ۱۳اردیبهشتماه 1397

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

چگونگی ارائهی یک تز موفق در حوزهی علوم اعصاب شناختی

سخنران:

دکتر حامد اختیاری
(عضو هیئت علمی پژوهشکدهی علوم و فناوریهای شناختی)

موضوعات مورد بحث:

چگونگی ارائهی یک تز موفق در حوزهی علوم اعصاب
شناختی
زمان :دوشنبه  ۱۷اردیبهشتماه 1397
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اثرات رخدادهای ناگوار دوران کودکی و افسردگی بر حجم هستههای
امیگدال و هیپوکامپ

سخنران:

دکتر آرش آقا محمدی
(محقق دانشگاه )Alberta

موضوعات مورد بحث:

اثرات رخدادهای ناگوار دوران کودکی و افسردگی بر
حجم هستههای امیگدال و هیپوکامپ
زمان :سهشنبه  8خردادماه 1397

سـخنرانیهای
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با استفاده
از تحلیل سیگنالهای مغزی

سخنران:

دکتر فرهاد طباطبایی قمشه
(مدیر گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه شهید بهشتی)

موضوعات مورد بحث:

ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با
استفاده از تحلیل سیگنالهای مغزی
زمان :دوشنبه ۱۲شهریور ۱۳۹۷
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اولـین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
.1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر مهدی تهرانیدوست
 .3جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی
 .4جناب آقای دکتر جالل جاللشکوهی
 .5جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .6جناب آقای دکتر حمید سلطانیانزاده
 .7جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .8جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .9جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .10جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
 .11جناب آقای دکتر عباس نصیراییمقدم
 .12جناب آقای دکتر مجید نیلی
موارد مطرح شده در جلسه:
تصویب حکم آقای دکتر غالمعلی حسینزاده به عنوان دبیر شورای علمی و
فناوری آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
پیشنویس آییننامهی داخلی
طرح خطمشی و برنامههای علمی و پژوهشی سال 96
طرح نامهی توسعه و نیازهای آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در زمینهی
تجهیزات و نرمافزار
بحث و نظرخواهی در خصوص نحوه استفاده از خدمات مشاورین
طرح و تائید تعرفههای آزمایشگاه
زمان :دوشنبه  25اردیبهشت 1396
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دومـین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر مهدی تهرانیدوست
 .3جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی
 .4جناب آقای دکتر جالل جاللشکوهی
 .5جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .6جناب آقای دکتر حمید سلطانیانزاده
 .7جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .8جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .9جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .10جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
 .11جناب آقای دکتر عباس نصیراییمقدم
 .12جناب آقای دکتر مجید نیلی
موارد مطرح شده در جلسه:
بررسی و تصویب لزوم استانداردسازی فرایندهای اخذ داده در آزمایشگاه
بحث و ارائه گزارش در خصوص روند قرارداد  C2Pو Research
Agreement

بررسی اقالم مورد نیاز آزمایشگاه
ارائه برنامههای آزمایشگاه جهت آموزش ،ترویج و برگزاری مسابقات
بحث و بررسی روال و شرایط کارآموزی در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
بحث و بررسی در رابطه با عقد تفاهمنامه با آزمایشگاه پیشبالینی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
زمان :دوشنبه  19تیرماه 1396
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سـومین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی
 .3جناب آقای دکتر جالل جاللشکوهی
 .4جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .5جناب آقای دکتر حمید سلطانیانزاده
 .6جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .7جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .8جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .9جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
 .10جناب آقای دکتر عباس نصیراییمقدم
موارد مطرح شده در جلسه:
گزارش در خصوص برگزاری کارگاههای ترویجی ،سمپوزیوم و سمینارهای شهرستان
گزارش در خصوص روند قرارداد C2P
گزارش در خصوص برگزاری مسابقات
گزارش در خصوص روال کارآموزی و تعداد کارآموزان
مشارکت در پروژههای بینالمللی (پروژه با اتریش)
بحث و نظرسنجی در خصوص روالها و شاخصهای اندازهگیری کارکرد آزمایشگاه و
پروژهی وضعیت نقشهبرداری مغز در ایران
دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای شورا در خصوص آزمایشگاه
زمان :چهارشنبه  ۱۰آبان ۱۳۹۶
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

چـهارمین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست
 .3جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی
 .4جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .5جناب آقای دکتر حمید سلطانیان زاده
 .6جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .7جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .8جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .9جناب آقای دکتر عباس نصیرایی مقدم
 .10جناب آقای دکتر مجید نیلی
 .11جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
موارد مطرح شده در جلسه:

ارائه گزارش فعالیتها آزمایشگاه
پیشنهاد و اهمیت راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه کنترل حرکتی برای انجام
تحقیقات نقشه برداری مغز مرتبط با حرکت
برگزاری دومین سمپوزیوم نقشه برداری مغز در سال  ۹۷و مدرسهی یک
هفتهای نقشه برداری مغز

زمان :چهارشنبه  14اسفند 1396
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پـنجمین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر محمد اردکان ابویی
 .3جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست
 .4جناب آقای دکتر جالل جالل شکوهی
 .5جناب آقای دکتر غالمعلی حسین زاده
 .6جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .7جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .8جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .9جناب آقای دکتر مجید نیلی
موارد مطرح شده در جلسه:
ارائه گزارش فعالیتها آزمایشگاه
ارائه گزارش وضعیت سنجی نقشهبرداری مغز در ایران
بحث و بررسی در خصوص تقاضای خدمات تصویربرداری غیرانسانی
راهاندازی شاخههای دانشآموزی و دانشجویی کارگروه ترویج آزمایشگاه ملی
نقشهبرداری مغز
دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای شورا در برگزاری کارگاههای متعدد با
رویکردهای پژوهشی در حوزه نقشهبرداری مغز
بحث و تبادلنظر در خصوص برنامه راهبردی آزمایشگاه
زمان :چهارشنبه  ۱۰مرداد 1397
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شـشمین جـلسهی شـورای عـلمی و فـناوری آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست
 .3جناب آقای دکتر محمد تقی جغتایی
 .4جناب آقای دکتر جالل جالل شکوهی
 .5جناب آقای دکتر غالمعلی حسین زاده
 .6جناب آقای دکتر حمید سلطانیان زاده
 .7جناب آقای دکتر سهراب شهزادی
 .8جناب آقای دکتر سینا صالحی
 .9جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .10جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
 .11جناب آقای دکتر عباس نصیرایی مقدم
 .12جناب آقای دکتر مجید نیلی
موارد مطرح شده در جلسه:
گزارش مختصری از فعالیت های سال  ۹۷آزمایشگاه
کنسرسیوم آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ضرورت رسمیت یافتن آن
تاسیس شعبه هایی از آزمایشگاه در استان های دیگر
متعادل کردن بارکاری دستگاهها و اجرایی کردن C2P
برگزاری سومین مسابقه fMRI
برگزاری سومین سمپوزیوم تازه های نقشهبرداری مغز در اردیبهشت 1398
زمان :چهارشنبه  28آذر 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اولین جلسه هماندیشی با فیزیسیستهای  MRIدر رابطه با
روشها و دیدگاهها در راستای استفاده بهینه از دستگاه MRI
حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .3جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیقهراد
 .4جناب آقای دکتر محمدعلی عقابیان
 .5جناب آقای دکتر عماد فاطمیزاده
 .6جناب آقای دکتر فریبرز فائقی
 .7جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .8جناب آقای دکتر محمد کیوانراد
 .9جناب آقای دکتر عباس نصیراییمقدم
 .10سرکار خانم دکتر مرضیه نظامزاده
 .11جناب آقای دکتر محمد محمدزاده

موارد مطرح شده در جلسه:

توضیحات کلی در مورد روند انجام پژوهشها در آزمایشگاه
توضیح در خصوص انواع دستگاههای موجود در آزمایشگاه ،سرورهای محاسباتی و
خدمات آنالیز
گرفتن پیشنهادات از حاضرین جلسه در خصوص نحوه ارائهی خدمات توسط
آزمایشگاه و تعرفهها

زمان :دوشنبه  4مرداد 1395

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

اولین جلسه هماندیشی با اساتید اخذ و پردازش سیگنال و تحریک مغزی در رابطه باروشها

و دیدگاهها در راستای استفاده بهینه از دستگاه موجود در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .3جناب آقای دکتر رضا خسروآبادی
 .4جناب آقای دکتر رضا رستمی
 .5جناب آقای دکتر سید کمالالدین ستارهدان
 .6جناب آقای دکتر محمدباقر شمساللهی
 .7جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .8جناب آقای دکتر بهادر مکیآبادی
 .9جناب آقای دکتر علی مطیع نصرآبادی
 .10جناب آقای دکتر نیما همتی
زمان :دوشنبه  25مرداد 1395
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موارد مطرح شده در جلسه:
اعالم رسمی افتتاح آزمایشگاه
توضیحات کلی در مورد روند انجام پژوهشها در آزمایشگاه
توضیح در خصوص انواع دستگاههای موجود در آزمایشگاه ،سرورهای محاسباتی
و خدمات آنالیز
گرفتن پیشنهادات از حاضرین در جلسه در خصوص نحوه ارائه خدمات توسط
آزمایشگاه و تعرفهها

جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نشست بهارانهي پژوهشگران نقشه برداری مغز (ویژهی کاربران خدمات آزمایشگاه)

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر شهرام اخالقپور
 .2جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .3جناب آقای دکتر محمد تقی جغتایی
 .4دکتر غالمعلی حسینزاده
 .5سرکار خانم دکتر آناهیتا خرمی
 .6سرکار خانم دکتر سمیده خویی
 .7جناب آقای دکتر رضا رستمی
 .8جناب آقای دکتر حمید شمسی پور
 .9جناب آقای دکتر عبدالحسین عباسیان
 .10جناب آقای دکتر کوروش عبدالهیفر
 .11جناب آقای دکتر محمد علی عقابیان
 .12جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .13جناب آقای دکتر محمد قدیری وصفی
 .14سرکار خانم دکتر مریم نوروزیان
 .15جناب آقای دکتر رضا نیلی پور
اهداف:
آشنايي هرچه بیشتر پژوهشگران این حوزه با یکدیگر
به وجود آمدن امکان همکاری بیشتر پژوهشگران
بارش افکار یا Brain Storming
بهبود ارائهی خدمات در سال  ۹۷بر اساس نظرات ،پیشنهادات و انتقادات
حضار
زمان ۲۳ :فروردین 1396
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نشست پاییزهی پژوهشگران نقشه برداری مغز (ویژهي کاربران خدمات آزمایشگاه)

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
 .2جناب آقای دکتر پیمان ابهریان
 .3جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .4جناب آقای دکتر علی بنیادی نائینی
 .5جناب آقای دکتر محمد تقی جغتایی
 .6جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .7جناب آقای دکتر احمدرضا خاتون آبادی
 .8سرکار خانم دکتر آناهیتا خرمی
 .9سرکار خانم دکتر سمیده خویی
 .10جناب آقای دکتر مهرداد دادگستر
 .11جناب آقای دکتر علی شاکری زاده
 .12جناب آقای دکتر شهزاد طهماسبی
 .13جناب آقای دکتر منصور فاتحی
 .14جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .15جناب آقای دکتر علیرضا مرادی
 .16جناب آقای دکتر محمد مهدی میرباقری
 .17جناب آقای دکتر محمدرضا ناظم زاده
 .18جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی
 .19جناب آقای دکتر عباس نصیرایی مقدم
اهداف:
آشنايي هرچه بیشتر پژوهشگران این حوزه با یکدیگر
به وجود آمدن امکان همکاری بیشتر پژوهشگران
بارش افکار یا Brain Storming
بهبود ارائهی خدمات در ادامه سال  ۹۷بر اساس نظرات ،پیشنهادات
و انتقادات حضار
زمان ۱۲ :مهر ماه ۱۳۹۷
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

برگزاری نشست هماندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .2دکتر فتح اهلل بوذرجمهری
 .3دکتر فاخره پاشایی
 .4دکتر رامین جابری
 .5دکتر سمیده خویی
 .6دکتر منیژه مختاری
 .7دکتر سید ربیع مهدوی
 .8دکتر حسین رجبی
 .9دکتر حمیدرضا سلیقه راد
 .10دکتر احسان شریف
 .11دکتر پیمان شیخ زاده
 .12دکتر پردیس غفاریان
 .13جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .14دکتر محمدامین مصلح شیرازی
موارد مطرح شده در جلسه:
بررسی پیشرفتهای اخیر حوزهی تصویربرداری مغزی و تشکیل کارگروه
جدید تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن فیزیک پزشکی ایران و
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی
فیزیک پزشکی ،نشست هماندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک
پزشکی ایران را برگزار کرد .اعضای محترم هیأت علمی گروه فیزیک پزشکی
از دانشگاههای برتر کشور و نمایندگان آزمایشگاه پیش بالینی ،در آزمایشگاه
ملی نقشهبرداری مغز حضور یافته و در این نشست شرکت کردند.
زمان ۲۲ :آبان ۱۳۹۷
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

173

جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نشست سالیانهي مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حاضرین:
 .1جناب آقای دکتر حامد اختیاری
 .2جناب آقای دکتر محمد اربابی
 .3جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .4جناب آقای مجید برکتین
 .5جناب آقای دکتر آیدین تقیلو
 .6جناب آقای دکتر فرزاد توحیدخواه
 .7جناب آقای دکتر مهدی تهرانیدوست
 .8جناب آقای دکتر امیرهمایون جعفری
 .9جناب آقای دکتر وحید چنگیزی
 .10جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .11جناب آقای دکتر رضا رستمی
 .12جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیقه راد
 .13جناب آقای میر شهرام صفری
 .14جناب آقای دکتر زهرا عینالو
 .15سرکار خانم دکتر پردیس غفاریان
 .16جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .17جناب آقای دکتر سید حمیدرضا نقوی
 .18جناب آقای دکتر حسن هاشمی
اهداف:
ارائهی راهکارهایی در جهت توسعهی فعالیتهای ترویجی و پژوهشی
ارائهی پیشنهادات در رابطه با اهداف جلسه
زمان ۴ :بهمن ۱۳۹۷
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جــلـســات
مـــهــــم

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نشست مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سه تخصص اخذ و
آنالیز سیگنال ،تحریک مغزی و ارزیابی شناختی ،تصویربرداری مغزی و آنالیز
حاضرین:

 .1جناب آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
 .2جناب آقای جناب آقای دکتر محمدرضا آی
 .3جناب آقای دکتر مهدی تهرانی دوست
 .4جناب آقای دکتر امیر همایون جعفری
 .5جناب آقای دکتر غالمعلی حسینزاده
 .6جناب آقای دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی
 .7جناب آقای دکتر سید مهدی خلیق رضوی
 .8جناب آقای دکتر مهرداد دادگستر
 .9جناب آقای دکتر سیدکمال الدین ستارهدان
 .10جناب آقای دکتر محمدباقر شمس اللهی
 .11جناب آقای دکتر میر شهرام صفری
 .12سرکار خانم دکتر پریسا عظیمی
 .13سرکار خانم دکتر زهرا عینالو
 .14جناب آقای دکتر حسین قدیری
 .15جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی
 .16جناب آقای دکتر علی مقیمی
 .17جناب آقای دکتر بهادر مکی آبادی
 .18جناب آقای دکتر بابک نجار اعرابی
 .19جناب آقای دکتر علی مطیع نصرآبادی
 .20جناب آقای دکتر محمد علی نظری
 .21جناب آقای دکتر رضا نیلی پور
موارد مطرح شده در جلسه:
ارائهی راهکارهایی در جهت تسهیل مسیر انجام پروژه
ارائهی پیشنهادات در رابطه با اهداف جلسه
زمان ۱۱ :اسفند ۱۳۹۷
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شماره

تاریخ

کارگاه پردازش
سیگنالهای الکتریکی
مغز برای ارزیابی شناختی

دکتر مهدیتهرانی دوست
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر ایمان رضازاده
دکتر ستاره مختاری

35

1

 95/5/30الی 95/6/1

دکتر عباس نصیرایی مقدم
دکتر غالمعلی حسینزاده
مهندسین کیوان فرد ،خواجهای ،امیررجب و فرودی

2

 95/6/3الی 95/6/4

کارگاه تصویربرداری
کارکردی تشدید
مغناطیسی و روشهای
پردازشی آن

35

دکتر حامد نیلی

25

 95/6/31الی95/7/1

اصول آنالیز در MRI

4

95/7/26

اولین کارگاه یک روزه
psychtoolbox

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

25

5

 95/7/28الی 95/7/29

کارگاه  rTMSدر درمان
(ویژه روانپزشکان)

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

30

6

 95/7/28الی  95/7/30کارگاه نوروفیدبک عمومی

دکتر مسعود نصرت آبادی

35

7

95/7/29

کارگاه عصبشناختی بالینی
و توانبخشی شناختی

دکتر حشمتاله قوامی

25

8

 95/8/5الی 95/8/7

کارگاه سه روزه
نوروایمیجینگ

دکتر حمیدرضا سلیقهراد

20

9

 95/8/12الی 95/8/14

دومین کارگاه سه روزه
ثبت ،تحلیل و پردازش
سیگنال EEG

دکتر علی مطیع نصرآبادی

10

 95/8/18الی 95/8/19

کارگاه بینالمللی
نوروفیدبک

Dr. Christian Mayer

11

95/8/20

کارگاه بینالمللی tDCS

Dr. Christian Mayer

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نام کارگاه

کارکردی

دکتر محمد میکائیلی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی

45
40
30

کــارگا هها

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

3
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کـارگـاههـا

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

12

 95/7/2الی 95/7/13

مدرسه ایبرو

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

ِDr. Robert L. Savoy
Dr. Fabien Lotte
Dr. Neil G. Muggleton

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر حامد نیلی
دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر امیرحسین بتولی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر سید کمالالدین ستارهدان
دکتر مهران عمادی عندانی
دکتر رضا رستمی

35

13

 95/8/26الی  95/8/28کارگاه نوروفیدبک عمومی

دکتر مسعود نصرتآبادی

35

14

کارگاه عصب روانشناسی
 95/9/11الی  95/9/12بالینی و توانبخشی شناختی

دکتر حشمتاله قوامی

25

15

 95/9/15الی 95/9/19

کارگاه بینالمللی دو روزه
تئوری و عملی TMS
& Navigation
System

مدرس بخش :TMS
Dr. Claus Mathiesen (Application
)Specialist MagVenture Denmark
مدرس بخش:Navigation System
(Martin Bublat (Managing Director
Localite GMBH

35

16

95/9/19

کارگاه بینالمللی TES

Dr. Eliana Garcia

کارگاه عملی MRI

دکتر عباس نصیرایی

60
20

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکائیلی

45

19

95/10/23

کارگاه یک روزه مهارتی
tDCS /tACS

مهندس سوسن کهزاد

8

20

95/10/29

کارگاه يك روزه مهارتي
مقدماتي TMS

مهندس نرگس صادقبیگی

8

21

 95/11/4الی 95/11/6

دوره آموزشی سه روزه
نوروفیدبک مقدماتی

دکتر مسعود نصرتآبادی

30

22

95/11/13

کارگاه یک روزه آشنایی
با فناوری طیفنگاری
مادون قرمز نزدیک مغز
()fNIRS

دکتر مهرداد دادگستر
دکتر زهرا عینالو

25

17
18

95/9/23

سومینکارگاهپردازش
 95/10/15الی  95/10/17سیگنالهایمغزیوکاربرد
آندرنوروساینسمحاسباتی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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23

95/11/14

کارگاه یک روزه تئوری و
عملی نورومارکتینگ

دکتر آناهیتا خرمی

25

24

95/11/20

کارگاه يك روزه تئوري و
عملی fMRI

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر الهه یارقلی
مهندس طاهره ضرغامی

30

25

95/11/27

کارگاه یک روزه مهارتی
tDCS /tACS

مهندس سوسن کهزاد

8

دکتر رضا رستمی
دکتر یوسف مقدس تبریزی
دکتر رضا کاظمی
مهندس مریم رستمی

35

دکتر حشمتاله قوامی

25

دکتر حمیدرضا سلیقهراد

20
20

26

آشنایی با روشهای
ثبت ،پردازش و تحلیل
سیگنالهای مغزی
 95/11/27الی 95/11/28
( )EEGو کاربرد آن در
درمان

27

95/12/29

ارزیابی جامع کارکردهای
عالی مغز

28

 95/12/5الی 95/12/6

کارگاه دو روزه آشنایی
مبانی تئوري و عملی
 MRSدر نوروایمیجینگ

29

95/12/19

کارگاهیکروزه(نگارشمقاله
علمیموفقدرزمینهیعلوم
اعصاب و نقشه برداری مغز )

دکتر مرضیه زارع

30

 96/2/6الی 96/2/7

کارگاه دو روزه آشنایی با
الکتروآنسفالوگرافی کمّی
( )QEEGو کاربرد آن در
تشخیص و درمان

30

31

96/2/8

کارگاه یک روزه تئوری و
عملی نورومارکتینگ

دکتر رضا رستمی
دکتر یوسف مقدس تبریزی
دکتر رضا کاظمی
مهندس مریم رستمی

دکتر آناهیتا خرمی

25

32

96/2/20

کارگاه QEEG

33

96/2/27

سخنرانی با موضوع
نوروفیزیک و نورومهندسی

دکتر رضا رستمی

25

دکتر رضا خانبابایی

35

34

 96/2/27الی 96/2/28

آشنایی با روش تحریک
مکرر مغناطیسی
فراجمجمهای ()rTMS
در درمان

دکتر رضا رستمی
رضا کاظمی
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

35

 96/2/28الی 96/2/9

کارگاه مبانی تئوری و
عملی MRS

دکتر حمیدرضا سلیقهراد

25

36

 96/3/3الی 96/3/5

سمینار سه روزه
نقشهبرداری کل ایران

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی
دکتر محمد میکائیلی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر نیما همتی
دکتر عبدالحسین عباسیان

35

37

96/3/5

کارگاه حرکت درمانی

دکتر لیال انگوتی

35

38

 96/3/10الی 96/3/11

کارگاه مهارتی MRI

دکتر محمدرضا ناظمزاده
مهندس شقایق کریمی

8

39

 96/3/14الی 96/3/15

کارگاه مهارتی FNIRS

مهندس سوسن کهزاد

8

40

 96/3/31الی 96/4/1

کارگاه MRI

دکتر محمدرضا ناظمزاده
مهندس شقایق کریمی

25

41

 96/3/10الی 96/3/11

کارگاه MRS

دکتر محمدرضا ناظمزاده
مهندس شقایق کریمی

25

42

96/4/14

کارگاه مهارتی FNIRS

مهندس سوسن کهزاد

8

43

 96/4/21الی 96/4/23

پنجمین کارگاه پردازش
سیگنالهای مغزی
و کاربرد آن در علوم
اعصاب محاسباتی

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکائیلی

45

44

 96/5/4الی 96/5/5

سمینار دو روزه اصفهان

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر زهرا عینالو
مهندس فرخزادی

20

45

 96/5/5الی 96/5/6

کارگاه توانبخشی شناختی

دکتر لیال انگوتی

30

46

96/5/6

کارگاهمبانینقشهبرداری مغز

دکتر میر شهرام صفری

30

47

96/5/9

سخنرانی نقش استریاتوم
مغز در حافظه کوتاه مدت

دکترحسامالدین اخالقپور

50
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

48

96/5/10

کارگاه مهارتی EEG

مهندس پریوش پورعباسی

15

49

96/5/11

کارگاه نوروایمیجینگ

دکتر امیرحسین بتولی

40

50

 96/5/11الی 96/5/13

کارگاه سه روزه EEG

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکائیلی

50

51

96/5/16

52

96/5/17

53

96/5/18

کارگاه مهارتی fNIRS

مهندس سوسن کهزاد

54

 96/5/18الی 96/5/19

سمینار دو روزه استان
فارس

دکترغالمعلی حسینزاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر زهرا عینالو
مهندس فرخزادی

35

55

96/5/19

کارگاه مهارتی MRS

مهندس شقایق کریمی

20

56

 96/5/24الی 96/5/25

کارگاه ارزیابی شناختی
با پتانسیلهای فراخوانده
رویداد

دکتر رضا خسروآبادی
دکتر ستاره مختاری
مهندس سجاد فراشی

30

57

 96/5/25الی  96/5/26سمینار دو روزه استان یزد

دکترغالمعلی حسین زاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر زهرا عینالو
مهندس فرخزادی

35

96/5/30

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه مهارتی مقدمات
پردازش سیگنالهای
مغزی

مهندس محمد جواد درویشی

25

کــارگا هها

کارگاه مهارتی پردازش
تصویر fMRI

مهندس محمدرضا خدایی

15

58
180

مدرسه تابستانه ستاد توسعه علوم و فنآوریهای شناختی

60

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

59

 96/6/1الی 96/6/2

سمینار دو روزه استان
خراسان

دکتر غالمعلی حسین زاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر مهرداد دادگستر
مهندس فرخزادی

35

60

96/6/9

کارگاه یک روزه تئوری و
عملیPsychtoolbox

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

61

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه کاربرد علوم شناختی
 96/6/11الی 96/6/12
در روابط اجتماعی

30

دکتر بهادر بهرامی

35

دکترغالمعلی حسین زاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا رستمی
دکتر الهه یارقلی
دکتر مهرداد دادگستر
مهندس فرخزادی

35

40

62

 96/6/15الی 96/6/16

سمینار دو روزه استان
آذربایجان شرقی

63

96/6/19

کارگاه نوروایمیجینگ

دکتر امیرحسین بتولی

64

 96/6/20الی 96/6/21

کارگاه بینالمللی
نوروفیدبک

دکتر رضا رستمی

65

96/6/22

کارگاه بینالمللی tDCS

Dr. Klaus Schelhorn

40

Dr. Klaus Schelhorn

35

66

96/6/23

کارگاه نگرش سیبرنتیک
در پردازش اطالعات
سیگنالهای مغز

دکتر قاسم صادقی بجستانی

20

67

96/6/25

کارگاه مهارتی شناسایی
و تشخیص بهتر تومورها
با DTI

دکتر نیما گیالنی
مهندس مجتبی برزگر

15

68

96/6/26

کارگاه مهارتی
tES/TMS

دکتر رضا رستمی
مهندس نرگس صادق بیگی

15

69

96/6/27

کارگاه مهارتی fMRI

دکتر الهه یارقلی
مهندس محمدرضا خدایی

33

دکتر رضا رستمی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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70

96/6/28

کارگاه مهارتی MRS

دکتر نیما گیالنی
مهندس شقایق کریمی

15

71

96/6/29

کارگاه مهارتی fNIRS

دکتر زهرا عینالو
مهندس سوسن کهزاد

15

72

96/6/30

کارگاه مهارتی مقدمات
پردازش سیگنالهای
مغزی

دکتر محمد میکائیلی
محمد جواد درویشی
مهندس پریوش پورعباسی

25

73

96/6/30

کارگاه نورومارکتینگ

دکتر آناهیتا خرمی

35

74

 96/5/19الی 96/5/20

کارگاه کاربرد بیوفیدبک
در اختالالت روانپزشکی

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

35

75

96/7/1

کارگاه حذف آرتیفکت
و آنالیز سیگنالهای
MEG/EEG

دکتر امید عباسی

30

76

 96/7/2الی 96/7/3

اولین سمپوزیوم تازههای
نقشهبرداری مغز ایران

دکتر محمدرضا آی
دکتر سید کمال خرازی
دکتر رضا راجیمهر
دکتر مجید نیلی احمدآبادی
دکتر ایمان محمدرضازاده
دکتر امیر حسین بتولی
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر حامد نیلی
دکتر روحاهلل عبداللهی
دکتر سینا صالحی
دکتر عبدالحسین عباسیان
دکتر آناهیتا خرمی
دکتر سید کمالالدین ستارهدان

300

77

 96/7/4الی 96/7/7

کارگاه  4روزهی آنالیز
دیتای  fMRIبا استفاده
از  FreeSurferو
MATLAB

دکتر رضا راجی مهر
دکتر حامد نیلی
دکتر شاهین نصر
دکتر روحاهلل عبدالهی
دکتر الهه یار قلی

50
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

78

 96/7/4الی 96/7/5

کارگاه ارزیابی و تشخیص
اختالالت خواب

دکتر محمد ترابی نامی

30

79

96/7/6

کارگاه مقاله نویسی

دکتر مرضیه زارع

25

80

 96/8/4الی 96/8/5

کارگاه بینالمللی ارزیابی
و تشخیص اختالالت

Dr. Reza Rostami
Dr. Andreas Müller

35

81

96/8/11

دکتر پیمان ابهریان
دکتر آناهیتا خرمی

25

82

96/8/11

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی

20

83

96/8/25

84

 96/9/7الی 96/9/9

ADHD

کارگاه یک روزۀ تئوری و
عملی تحریک الکتریکی
مغز ()tES
کارگاه نظری مهارتی
MRI

کارگاه یک روزۀ آشنایی
با تحریک مغناطیسی مغز
()TMS

دکتر رضا رستمی

25

Dr. Reza Rostami
Prof. Juri Kropotpv

35

85

 96/8/24الی 96/8/25

سمینار رایگان دو روزهی
آموزشی-مهارتی
نقشهبرداری مغز
(ویژه استان کرمانشاه)

دکتر آناهیتا خرمی
دکتر الهه یارقلی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا خسرو ابادی
دکتر مهرداد دادگستر

30

86

96/9/5

سمینار نورومارکرهای
کاربردی برای تشخیص و
درمان بیماریهای روانی

Prof. Juri Kropotpv

25

87

96/9/18

سمینار رایگان یک روزهی
نورورادیولوژی در حوزهی
نقشهبرداری مغز

دکتر جالل جالل شکوهی
دکتر بابک شکارچی
دکتر کوروش عبداللهی فرد
دکتر منصور فاتحی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر علی مهدوی
دکتر علیاکبر خادم

20

کارگاه بینالمللی دوره
مقدماتی  QEEGو
ERP

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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88

96/9/19

کارگاه اصول و مبانی MRI

دکتر امیرحسین بتولی

45

89

96/9/20

کارگاه اصول و مبانی tES

دکتر آناهیتا خرمی

45

90

 96/9/22الی 96/9/24

هفتمین کارگاه پردازش
سیگنالهای مغزی و
کاربرد آن در علوم اعصاب
محاسباتی

دکترعلیمطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکاییلی

50

91

96/9/27

سمینار رایگان یک
روزهی آموزشی-مهارتی
نقشهبرداری مغز
(ویژه استان قزوین)

دکتر آناهیتا خرمی
دکتر الهه یارقلی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر مهرداد دادگستر

35

92

 96/9/28الی 96/9/29

سمینار رایگان دو روزهی
آموزشی-مهارتی
نقشهبرداری مغز
(ویژه استان مازندران)

دکتر آناهیتا خرمی
دکتر الهه یارقلی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا کاظمی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر مهرداد دادگستر

40

93

 96/9/27الی 96/9/28

سمینار رایگان دو روزهی
آموزشی-مهارتی
نقشهبرداری مغز
(ویژه استان خوزستان)

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر الهه یارقلی
دکتر سید کمالالدین ستاره دان
دکترعلیمطیع نصرآبادی
دکتر رضا کاظمی

35

94

96/11/5

کارگاه یک روزه تئوری و
عملی نورومارکتینگ

دکتر آناهیتا خرمی

30

95

 96/11/5الی 96/11/6

کارگاه دو روزه ثبت
تحلیل و پردازش
سیگنالهای
EEG-ERP

دکتر رضا ابراهیمپور
دکتر حمید کریمی روزبهانی

20

96

سمینار رایگان دو روزهی
آموزشی-مهارتی
 96/11/11الی 96/11/12
نقشهبرداری مغز
(ویژه استانکردستان و ایالم)

دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر الهه یارقلی
دکتر سید کمالالدین ستارهدان
دکترعلیمطیع نصرآبادی
دکتر رضا کاظمی

30
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97

96/11/12

سمینار یک روزه
نقشهبرداری مغز ویژه
متخصصین و جراحان
مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی
دکتر محسن جوادزاده
دکتر رضا رستمی
دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر علی مهدوی
دکتر رضا خسروآبادی

30

98

96/11/28

سمپوزیوم یک روزه
اهمیت رادیولوژی در
نقشهبرداری مغز

دکتر شهرام اخالقپور
دکتر جالل جالل شکوهی
دکتر بابک شکارچی
دکتر کوروش عبدالهیفرد
دکتر منصور فاتحی
دکتر حسین قناعتی
دکتر حسنهاشمی

20

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکائیلی

35

دکتر علیبیگلو

20

99

هشتمین کارگاه پردازش
سیگنالهای مغزی و
 96/12/2الی 96/12/4
کاربرد آن درعلوم اعصاب
محاسباتی
کارگاه کاربردهای TMS

100

96/12/07

در تحقیقات علوم اعصاب

101

96/12/10

سمینار کاربرد
نقشهبرداری مغز در
روانپزشکی

دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر محمدعلی عقابیان
دکتر حمیدرضا نقوی
دکتر مهدی تهرانیدوست
دکتر لیال علیبیگلو
دکتر مسعود نصرتآبادی
دکتر مهرداد دادگستر

40

102

 96/12/14الی 96/12/21

کارگاه دو روزه مهارتی
آشنایی با TMS

مهندس نرگس صادقبیگی

4

103

کارگاه مبانی پردازش
 96/12/16الی  96/12/17سیگنالهای حیاتی با نرم
افزار متلب

دکتر علی مطیع نصرآبادی
مهندس محمدجواد درویشی
مهندس مصطفی روزبهانی

28
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تعداد
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104

97/01/23

کارگاه یک روزهی آموزشی
مدلسازی شناختی و
محاسباتی دینامیک مغز

دکتر محمدعلی خلیل زاده
دکتر سید عابد حسینی

22

ی ثبت،
کارگاه دو روزه 
 97/02/06الی 97/02/07
تحلیل و پردازش
سیگنالهای EEG-ERP

دکتر حمید کریمی روزبهانی

22

104

کارگاه دو روزهی :EEG-ERP

به تدریس دکتر حمید کریمی روزبهانی
در تاریخ  ۱۵و  ۱۶اردیبهشت ۱۳۹۷
کارگاه نورومارکت:
به تدریس دکتر علی بنیادی نایینی
در تاریخ  ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۷

105

 97/02/15الی97/02/20

مدرسه بهارهی
علوم شناختی

106

تئوری97/02/16 :
عملی 97/02/19 :الی
97/02/20

کارگاه مهارتی
تصویربرداری پیش
کلینیکی MRI

دکتر مصطفی حاجنصراهلل
مهندس مجتبی برزگر

14

107

97/02/19

کارگاه یک روزهی
آشنایی با فناوری طیف
نگاری مادون قرمز
نزدیک مغز()fNIRS؛
تئوری ،پیاده سازی،
پردازش سیگنال و کاربردها

دکتر سید کمالالدین ستارهدان
دکتر زهرا عینالو
دکتر مهرداد دادگستر
مهندس سوسن کهزاد

16

 97/02/20الی 97/02/21

کارگاه دو روزهی
QEEG

دکتر امین اسداهللپور
مهندس علی نوربخش

10

97/02/22

کارگاه آشنایی با مبانی
تئوری و عملی MRI
و  fMRIو اصول اخذ
دادهی fMRI

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی

کــارگا هها

کارگاه دو روزهی نوروفیدبک:
به تدریس دکتر سید مرتضی ضیابخش
در تاریخ  ۱۸و  ۱۹اردیبهشت ۱۳۹۷

100

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه :tES
به تدریس دکتر آناهیتا خرمی
در تاریخ  ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۷

108

109
186

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

9

کــارگا هها

مـدیریت
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110

97/03/09

کارگاه مقدماتی MRI

دکتر محمدرضا ناظم زاده
مهندس مجتبی برزگر

14

111

97/03/20

دورهی آمادگی دومین
مسابقهی fMRI

دکتر غالمعلی حسینزاده
مهندس محمدرضا خدایی

34

112

97/03/23

کارگاه MRI

دکتر محمدرضا ناظم زاده
مهندس مجتبی برزگر

14

113

 97/04/06الی 97/04/08

نهمین کارگاه
ثبت ،تحلیل و پردازش
سیگنالهای EEG

دکتر محمد میکاییلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی

20

کارگاه بین المللی آشنایی
با روشهای تحریک
 97/04/06الی  97/04/07الکتریکی و کاربرد بالینی،
پژوهشی و مطالعات
شناختی آن

دکتر رضا رستمی
دکتر مایکل آندراس نیچه

35

115

97/04/14

کارگاه یک روزهی
نورومارکتینگ

خانم دکتر آناهیتا خرمی
بخش عملی :گروه علمی داج

25

116

 97/04/19الی97/04/20

دوره مهارتی آشنایی با
مبانی تئوری و عملی
طیف نگاری کارکردی
مادون قرمز نزدیک
()fNIRS

دکتر زهرا عینالو
مهندس سوسن کهزاد

117

97/04/21

معرفی سیستم کنترل
«توجه» در انسان از
دیدگاه عصب-شناختی و
مدلهای محاسباتی

دکتر گلناز بغدادی

114

6

15
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

118

 97/04/21الی 97/04/22

دومین کارگاه مبانی
پردازش سیگنالهای
حیاتی با نرم افزار متلب
با محوریت علوم اعصاب
محاسباتی

دکتر علی مطیع نصرآبادی
محمدجواد درویشی
مصطفی روزبهانی

119

97/04/28

کارگاه یک روزهی TMS

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

6

120

97/05/11

کارگاه ردیابی چشم

دکتر آناهیتا خرمی
تیم فنی گروه علمی داج

13

121

 97/05/11الی 97/05/12

کارگاه دو روزهی
نوروفیدبک

دکتر سید مرتضی ضیابخش
مهندس صمد محمدی

12

122

97/05/17

کارگاه یک روزهی
ارزیابی پالستیسیتهی مغز
با استفاده از  fMRIو
DTI

دکتر لیال علی بیگلو
دکتر محمدرضا ناظم زاده

21

خانم دکتر خرمی
دکتر پناهي
آقای سينا توكلي
دکتر حاتمی
دکتر گلچینی
دکتر نیلی پور
دکتر راجیمهر
خانم دکتر رضاپو
خانم دکتر سماکنژاد
دکتر خلیق رضوی
دکتر مثمر
خانم دکتر مختاری
دکتر خسروآبادی
دکتر پرورش

52

188
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123

چهارمین مدرسه تابستانی
 97/05/20الی 97/05/25
علوم اعصاب شناختی

تعداد
شرکتکنندگان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

124

 97/05/24الی 97/05/26

دهمین کارگاه ثبت،
تحلیل و پردازش
سیگنالهای EEG

دکتر محمد میکاییلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی

30

125

97/05/25

کارگاه نحوهی نگارش
یک مقاله علمی موفق با
رعایت اصول در تحقیق
در حوزهی علوم شناختی

خانم دکتر کهریزی
خانم دکتر بطحایی

15

127

کارگاه اصول جمع آوری
 97/06/01الی  97/06/02و پردازش سیگنالهای
الکتریکی مغز

دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا شالباف

15

128

دوره مهارتی آشنایی با
مبانی تئوری و عملی
 97/06/06الی  MRI 97/06/07و  fMRIو
اصول اخذ دادهی fMRI

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی

23

129

دومین مدرسه تابستانه
 97/06/12الی  97/06/16علوم شناختی با محوریت
پردازش داده در شیراز

دکتر رضا راجی مهر
دکتر الهه یارقلی
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر مجید رضا فرخی
دکتر سینا صالحی

15
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ششمین مدرسه تابستانه
دانش آموزی مغز و
 97/06/01الی 97/06/06
شناخت

دکتر احسان گلچینی
دکتر رضا پناهی
دکتر ثریا مهرابی
دکتر شیما
دکتر امیرحسین بتولی
دکتر محمدرضا ناظمزاده
خانم مهدیه کرمی
دکتر ستاره مختاری
دکتر پرورش
دکتر محمدرضا ابوالقاسمی
دکتر مصطفی الماسی

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

28
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 97/06/17الی 97/06/22

هفتمین مدرسه تابستانه
دانش آموزی مغز و شناخت

دکتر مهرابی
دکتر پناهی
آقای توکلی
دکتر سور
دکتر تالهی
دکتر گلچینی
دکتر بتولی
دکتر مختاری
دکتر عشایری
دکتر خاکسار
دکتر بندلی
دکتر رضاپور

26

131

 97/07/02الی 97/07/03

دورهي تئوری-عملی
آشنایی با مبانی fMRI
و  MRIو اصول اخذ
دادهی fMRI

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی

16

132

97/07/04

کارگاه تئوری-عملی آنالیز
تصاویر تشدید مغناطیسی
کارکردی
()task-fMRI

دکتر رضا خسروآبادی
مهندس محمدرضا خدایی

12

133

97/07/06

کارگاه پژوهشی روش
تحریک مکرر مغناطیسی
فراجمجمهای ()rTMS
در درمان

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

13

134

97/07/07

یازدهمین کارگاه ثبت،
تحلیل و پردازش
سیگنالهای EEG
(کاربرد در علوم اعصاب
محاسباتی)

دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر محمد میکاییلی

19

135

 97/07/11الی 97/07/12

کارگاه دو روزهي
نوروفیدبک مقدماتی

دکتر مسعود نصرت آبادی

20
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

136

97/07/13

کارگاه تئوری-عملی
آشنایی با تحریک
الکتریکی مغز ()tES

دکتر آناهیتا خرمی
مهندس نرگس صادق بیگی

10

137

97/07/13

کارگاه نورومارکتینگ:
شروع بازاریابی از اعماق
ذهن مشتری

دکتر علی بنیادی نایینی

22

138

97/07/14

کارگاه تئوری-عملی
آشنایی با فناوری
طیفنگاری مادون قرمز
نزدیک مغز ()fNIRS

دکتر زهرا عینالو
دکتر مهرداد دادگستر
مهندس سوسن کهزاد

9

کارگاه تئوری-عملی
تکنیکهای تصویربرداری
پیشرفته ترکتوگرافی
مغزی

دکتر محمدرضا ناظم زاده
مهندس مجتبی برزگر

11

140

97/07/16

کارگاه عملی مدل سازی
نورون؛ روشهای ریاضی
و پیادهسازی کامپیوتری

دکتر حسین وهابی
مهندس پویا پاکاریان

15

141

97/07/17

کارگاه اصول طراحی
تحقیق علمی و انتخاب
روش صحیح تحقیق در
مطالعات روی انسانها

دکتر لیال علی بیگلو

19

142

97/07/20

کارگاه پژوهشی کاربرد
بیوفیدبک در اختالالت
روانپزشکی

دکتر رضا رستمی
دکتر رضا کاظمی

9

139

97/07/16
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143

97/07/21

کارگاه تئوری-عملی
آشنایی با ثبت و پردازش
سیگنال ()EEG

دکتر محمد میکاییلی
مهندس پریوش پورعباسی
مهندس محمدجواد درویشی

۱۰

144

97/07/25

کارگاه تئوری-عملی
پردازش تصاویر تانسور
انتشار ()DTI

مهندس فرزانه کیوان فرد
مهندس محمدرضا خدایی

9

145

97/07/25

کارگاه تئوری-عملی
آشنایی با روشهای نوین
تصویربرداری تومورهای
مغزی ()MRI

دکتر محمدرضا ناظم زاده
مهندس شقایق کریمی

146

97/07/26

کارگاه یک روزهي
سایکوفیزیک و
psychtoolbox

دکتر حسین وهابی
مهندس پویا پاکاریان

17

147

 97/07/26الی 97/07/27

کارگاه دو روزهي
نوروفیدبک پیشرفته

دکتر مسعود نصرت آبادی

16

148

 97/08/23الی 97/08/25

دوره تخصصی نحوه
تفسیر نقشه مغزی و
کاربرد آن در تعیین
پروتکلهای درمانی

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

11

دکتر رضا رستمی

دکتر آندراس مولر

دکتر فاطمه غالمینژاد

32
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شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شماره

تاریخ

نام کارگاه

نام مدرس

تعداد
شرکتکنندگان

149

97/09/22

کارگاه یک روزهی
آشنایی با روش ردیابی
چشم

دکتر جواد حاتمی
دکتر مهدی زاهدی نوقابی

35

150

97/10/14

کارگاه معرفی و کاربرد
آزمونهای ارزیابی
کارکردهای عالی لوب
فرونتال مغز

دکتر علیرضا مرادی
آقای هادی پرهون

13

دکتر محمد علی نظری

21

151
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهی تئوری و
 97/11/11الی 97/11/12
عملی نوروفیدبک

152

 97/11/24الی 97/11/26

دوازدهمین کارگاه
ثبت ،تحلیل و پردازش
سیگنالهای EEG

دکتر محمد میکاییلی
دکتر علی مطیع نصرآبادی

42

153

 97/12/02الی 97/12/03

دوره دو روزهی تئوری
عملی آموزش مبانی
نقشهبرداری مغز

دکتر رضا خسروآبادی
آقای محسن دادجو
دکتر میرشهرام صفری

18

154

دوره تئوری-عملی
آشنایی با مبانی تئوری و
 97/12/08الی  97/12/09عملی  MRIو fMRI
و اصول اخذ دادهی
fMRI

155

97/12/16

 TMSو کاربردهای
آن در تحقیقات علوم
اعصاب ،توانبخشی
عصبی ،روانشناسی و
نورولوژی

دکتر وحید ملکیان
مهندس شقایق کریمی

خانم دکتر لیال علی بیگلو

22

91
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه پردازش سیگنالهای الکتریکی مغز برای ارزیابی شناختی

مدرسان کارگاه:
دکتر مهدی تهرانیدوست

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر رضا خسروآبادی

(پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ایمان رضازاده

(دانشگاه  UCLAکالیفرنیا)

دکتر ستاره مختاری

(پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی)

سرفصل مطالب کارگاه:
معرفی شناخت و عملکردهای پایه شناختی

اصول ارزیابیهای شناختی با تاکید بر حافظهکاری و تصمیمگیری

طراحی آزمونهای شناختی در محیط متلب با جعبه ابراز Psychtoolbox

معرفی روش  EEGو پتانسیلهای فراخواندهی مغزی

ثبت داده  EEGدر حین انجام آزمونهای شناختی
اصول حذف نویز از سیگنالهای مغزی

اصول پردازش سیگنالهای مغزی در محیط متلب

با جعبه ابزارEEGLAB

زمان 30 :مرداد ماه الی  1شهریور ماه1395 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و روشهای پردازشی آن

مدرسان کارگاه:
دکتر عباس نصیراییمقدم

(استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ،استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

مهندسین کیوانفرد ،خواجهایم ،امیررجب و فرودی

دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه تصویرگری پزشکی

سرفصل مطالب کارگاه:
اخذ داده با دستگاه MRI 3T, Prisma

آموزش عملی پردازش تصاویر  fMRIدر نرمافزار FSL

مبانی تصویربرداری MRI

شبیهسازی اخذ تصاویر  MRIدر محیط MRILab

مفاهیم پایهای تصویربرداری کارکردی

اخذ تصاویر  MRIبا پیشرفتهترین اسکنر  3تسال
آشنایی با اصول پردازشی تصاویر fMRI

آموزش نرمافزار FSL

پردازش عملی تصاویر fMRI

زمان 3 :الی  4شهریورماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

TMS & Navigation system کارگاه دو روزه تئوری و عملی

:مدرسان کارگاه
Dr. Claus Mathiesen
)Application Specialist MagVenture Denmark(
Martin Bublat
)Managing Director Localite GMBH(

:سرفصل مطالب کارگاه
TMS:
History of Magnetic Stimulation
What is Magnetic Stimulation and How Does It Work
Basic, Preclinical and Clinical Research
Clinical Treatment
rTMS Protocols and Diagnostic TMS
Navigation System:
Basic and Principle of Navigation
Localite Navigation Hardware and Software
Combined Applications (EEG, fMRI, Robotic etc)
TMS/Navigation Application in Research and Clinical Application
Hands-on/Demonstration of TMS/navigation

1395 ، آذرماه15  الی16 :زمان
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه يك روزهی تئوري و عملی fMRI

مدرسان کارگاه:
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون پژوهش و فناوری آزمايشگاه)

دکتر الهه یارقلی

مهندس الهه ضرغامی

سرفصل مطالب کارگاه:
Basic Principles of MRI and BOLD Imaging
Experiment Design and Hemodynamic Response Function
Concepts of Data Analysis
Practical Session of Data Acquisition
Hands on Data Analysis

زمان 20 :بهمن ماه1395 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

آشنایی با روشهای ثبت ،پردازش و تحلیل سیگنالهای مغزی ( )EEGو کاربرد آن در درمان

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)
دکتر یوسف مقدس تبریزی

دکتر رضا کاظمی

مهندس مریم رستمی

سرفصل مطالب کارگاه:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از سیگنالهای مغزی

کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان اختاللهای روانپزشکی

کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی در زمینهی نقشهبرداری مغزی
آشنایی با نحوهی پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیطهای،EEGLAB
 ERPLAB ،ICALABو سایر نرمافزارهای وابسته به EEGLAB

زمان 28 :الی  29بهمنماه1395 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره مهارتی ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز
با مجموعه آزمون های عصب روانشناختی  D-KEFSو BADS

مدرس کارگاه:
دکتر حشمتاهلل قوامی

(مسئول شاخه عصب ـ روان شناختی مرکز تحقیقات تروما وجراحی سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران)

کلیات برنامه دوره:
مروری بر اصول کاربردی و گایدالینهای بینالمللی ارزیابی
مقدمهای بر ارزیابی کارکردهای عالی مغز

رویکرد فرایندی کاپالن و ضرورت اندازهگیری همزمان کارکردهای سطح پایین و سطح باالی مغز
آموزش و تمرین عملی فرایند ارزیابی با مجموعه آزمونهای عصب-روانشناختی D-KEFS
آموزش و تمرین عملی فرایند ارزیابی با مجموعه آزمونهای عصب-روانشناختی BADS

امتحان عملی پایان دوره

زمان :از  28بهمن الی  20اسفند1395 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

آشنایی با روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSدر درمان

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)
دکتر رضا کاظمی

(معاون پژوهش کلینیک روانشناسی گروه آتیه درخشان ذهن)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با تاریخچه و مکانیسم عمل TMS

آشنایی با پارامترهای تحریک ( TMSفرکانس ،شدت ،فواصل بین تحریک و مکان تحریک)

آشنایی با انواع تکنیکهای ارائه ()TMS Paired pulse/theta burst/ single pulse/rTMS
آشنایی با تجهیزات TMS

آشنایی با چارچوب ایمنی کار با TMS

آشنایی با کاربردهای بالینی  TMSدر اختالالت

روانپزشکی به خصوص اختالالت خلقی
نحوه تعیین کردن آستانه حرکتی

زمان 27 :الی  28اردیبهشت ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزه مهارتی MRI

مدرسان کارگاه:
دکتر محمدرضا ناظمزاده

(دکتری مهندسی پزشکی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

مهندس شقایق کریمی

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تئوری NMR

اصول ایجاد کنتراست بافتها

اصول تصویربرداری MRI

توالی پالسهای متداول
سختافزار MRI

کاربردهای  MRIدر Brain Mapping

بخش عملی:

معرفی دستگاه ،معرفی کویلهای مورد استفاده نقشهبرداری مغز

آموزش نرمافزار دستگاه و انجام تصویربرداری بصورت عملی

زمان ۱۰ :الی ۱۱خرداد ماه1396 ،
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز ()fNIRS
تئوری ،کاربردها و ثبت سیگنال

مدرس کارگاه:
مهندس سوسن کهزاد

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تئوری نحوه عملکرد  fNIRSو روشهای پیادهسازی آن

ثبت سیگنالهای  fNIRSو کار عملی با دستگاه fNIRS

زمان 14 :تیر ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مبانی نقشهبرداری مغز در سطح شبکههای عصبی

مدرس کارگاه:
دکتر میرشهرام صفری

(فوق دکترای علوم اعصاب از دانشگاه ریکن ژاپن)

سرفصل مطالب کارگاه:
اهمیت نقشهبرداری ازمغز

نقشهبرداری ازمغز در تولید فناوریهای نوین درحوزه علوم شناختی و صنایع

رویکردهای مختلف در نقشهبرداری از مغز

دالیل استفاده از جوندگان جهت نقشهبرداری از مغز
کاربردهای اپتوژنتیک درنقشهبرداری از مغز

کاربردهای تصویربرداری دوفوتونی در نقشهبرداری از مغز

کاربردهای  In vivo Patch-Clampدر نقشهبرداری از مغز

زمان :جمعه  ۶مرداد ماه۱۳۹۶ ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی ()EEG؛ تئوری ،کاربردها و ثبت سیگنال

مدرس کارگاه:
مهندس پریوش پورعباسی

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با ماهیت سیگنال EEG

معرفی آرتیفکتهای رایج

آشنایی با انواع الکترودها و سیستم الکترودگذاری

کاربردهای EEG

ثبت سیگنالهای  EEGو کار عملی با تقویتکنندههای  EEGموجود در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

زمان 10 :مرداد ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز ()fNIRS؛
تئوری ،کاربردها و ثبت سیگنال

مدرس کارگاه:
مهندس سوسن کهزاد

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
فیزیک عبور و جذب نور

مکانسیم  NIRSدر بافت

تئوری  fNIRSو چگونگی عملکرد آن
کاربردهای fNIRS

ثبت سیگنالهای  fNIRSو کار عملی با دستگاه fNIRS

زمان 17 :مرداد ماه1396 ،

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با روش طیفنگاری تشدید مغناطیسی ()MRS

مدرس کارگاه:
مهندس شقایق کریمی

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بیان فیزیک پایه MRS

تعریف طیف

معرفی روشهای بیان طیف

معرفی متابولیتها

روش اخذ داده

روند پیش پردازش
آنالیز داده

ثبت تصویر و طیف و کار عملی با اسکنر

زمان 19 :مرداد ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزه آشنایی با TMS

مدرس کارگاه:
مهندس نرگس صادقبیگی

(کارشناس ارشد فیزیک و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تاریخچه و اصول اولیه TMS

فیزیک  TMSو آشنایی با کویلها

ایمنی

کاربردهای  TMSو نحوه استفاده از پروتکلها
نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS

نحوه گرفتن  MEPو آستانه حرکتی

زمان 11 :مرداد ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختالالت روانپزشکی

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران)
دکتر رضا کاظمی

(معاون پژوهش کلینیک روانشناسی گروه آتیه درخشان ذهن)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با تاریخچه ،انواع بیوفیدبک و کاربرد بیوفیدبک در ارتقاء عملکرد مبانی  EMGو  HRVبیوفیدبک
کاربرد بیوفیدبک در اختاللهای روانپزشکی

آشنایی با دستگاه بیوفیدبک و استفاده از آن در درمان اختالالت اضطرابی و روان تنی

کار عملی با سخت افزار و نرمافزار بیوفیدبک

زمان 19 :و  20مرداد ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا خسروآبادی

(استاديار پژوهشکده علوم شناختي و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر ستاره مختاری

(استاديار پژوهشکده علوم شناختي و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس سجاد فراشی

(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

سرفصل مطالب کارگاه:
معرفی شناخت و عملکردهای پایه شناختی

اصول ارزیابیهای شناختی با تاکید بر حافظهکاری و تصمیمگیری

طراحی آزمونهای شناختی در محیط متلب با جعبه ابراز Psychtoolbox

معرفی روش  EEGو پتانسیلهای فراخوانده مغزی
ثبت داده  EEGدر حین انجام آزمون شناختی
اصول حذف نویز از سیگنالهای مغزی

اصول پردازش سیگنالهای مغزی در محیط متلب با جعبه ابزار EEGLAB

زمان ۲۴ :و  ۲۵مرداد ماه۱۳۹۶ ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزه نوروفیدبک

برگزارکنندگان:
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،گروه آتیه درخشان ذهن ،گروه Neuro Care

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران)
Dr. klaus Schelhom
()Cheif Technology Officer, NeuroCare Group

سرفصل مطالب کارگاه:
تاریخچهی  EEG, ERPو نوروفیدبک

الزامات و تجهیزات نوروفیدبک

نمونهای از SCP-neurofeedback

نوروفیدبک مبتنی بر  QEEGمرور کلی

نوروفیدبک و بیش فعالی -مرور پژوهشها

پروتکلها و اجرای نوروفیدبک

نقش خواب ،نوروفیدبک و کاهش نشانه
طراحی و اجرای پژوهش

سایر نکات و روشهای نوروفیدبک

زمان 21-20 :شهریورماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

آشنایی با کاربرد روش تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )tDCSدر درمان

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران)
Dr. klaus Schelhom
()Cheif Technology Officer, NeuroCare Group

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با تاریخچه و مکانیسم عمل tDCS
آشنایی با پارامترهای تحریک tDCS

آشنایی با اثرات عصبشناختی  tDCSدر مغز سالم
آشنایی با چارچوب ایمنی کار با tDCS

آشنایی با کاربردهای بالینی  tDCSدر اختالالت

روانپزشکی مختلف

کاربرد  tDCSدر علوم اعصاب شناختی
کاربرد  tDCSدر بازتوانی عصبی

کاربرد الکتروانسفالوگرافی و تصویربرداری تشدید

مغناطیسی جهت پیگیری و کنترل تغییرات ناشی
از tDCS

آشنایی با تجهیزات دستگاه  tDCSو راهاندازی آن
زمان 22 :شهریور ماه 1396
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه نگرش سیبرنتیک در پردازش اطالعات سیگنالهای مغزی

مدرسان کارگاه:
دکتر قاسم صادقی بجستانی

(عضو هیات علمی دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع))
مهندس محمدجواد درویشی

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
سیبرنتیک چیست؟

منظور از نگرش سیبرنتیک در پردازش سیگنال حیاتی چه میباشد؟
اطالعات حیاتی چه فرقی با اطالعات شنونی دارد؟

منظور از کلنگری و جزء نگری در پردازش سیگنال چیست؟

معرفی تفصیلی ابزارهای جزءنگر و کلنگر در پردازش سیگنال

مثالهای کاربردی پردازش سیگنال  EEGبا رویکرد سیبرنتیکی به صورت عملی

زمان :پنجشنبه  ۲۳شهریور ماه1396،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری و عملی آشنايي و تشخيص بهتر تومورها با ()DTI,DWI & DKI

مدرسان کارگاه:
دكتر نيما گيالني

(مركز تحقيقات تصويربرداري سلولي مولكولي ،دانشگاه علوم

پزشکی تهران)

مهندس مجتبي برزگر

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه

برداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
مباني فيزيك  ،MRIديفيوژن و تراكتوگرافي

تئوريهاي ديفيوژن و حركات براوني

كاربردهاي كلينيكي تراكتوگرافي و ديفيوژن

روشهاي تشخيصي سرطان و نقش تصويربرداري ديفيوژن و DKI

بخش عملي و دادهگيري با دستگاه  ٣تسال زيمنس

تحليل دادهها

آناليز دادهها و پردازش

جمعبندي و نتيجهگيري

زمان 25 :شهریور ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با روشهای تحریک مغزی ()TMS, tES

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران)
مهندس نرگس صادق بیگی

(کارشناس ارشد فیزیک و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

روشهای تحریک الکتریکی

کاربردهای  tESو نحوه استفاده از پروتکلها
تاریخچه و اصول اولیه TMS

فیزیک  TMSو آشنایی با کویلها

کاربردهای  TMSو نحوه استفاده از پروتکلها ایمنی
بخش عملی:

نحوهی تنظیم پارامترهای دستگاه  ،tESیافتن نقاط و مونتاژ الکترودها

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

نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS

نحوه گرفتن  MEPو آستانه حرکتی و ثبت نقشه مغزی
زمان 26 :شهریور ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با تصویر برداری تشدید مغناطیسی کارکردی ()fMRI

مدرسان کارگاه:
دکتر الهه یارقلی

(دانشگاه تهران و مشاوره آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

مهندس محمدرضا خدایی

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و کارشناس پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
اصول و مبانی داده تشدید مغناطیسی کارکردی

آشنایی با طرح آزمایش

اصول آنالیز داده MRI

ثبت داده تشدید مغناطیسی کارکردی

پیش پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (عملی)
پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی (عملی)
تفسیر نتایج (عملی)

زمان 27 :شهریور ماه1396،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاهتئوری و عملی آشنایی با روش طیفنگاری تشدید مغناطیسی ()MRS

مدرسان کارگاه:
دکتر حمیدرضا سلیقهراد

(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
مهندس شقایق کریمی

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
فیزیک پایه MRS

تعریف طیف و معرفی روشهای بیان طیف
معرفی متابولیتها

روش اخذ داده

روند پیش پردازش
آنالیز داده

ثبت تصویر و طیف و کار عملی با اسکنر

زمان 28 :شهریور ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز ()fNIRS؛
تئوری ،کاربردها ،ثبت و پردازش سیگنال

مدرسان کارگاه:
دکتر زهرا عینالو

(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال)

مهندس سوسن کهزاد

(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
مکانیسم  fNIRSدر بافت

تئوری  fNIRSو چگونگی عملکرد آن
کاربردهای fNIRS

ثبت سیگنالهای  fNIRSو کار عملی
با دستگاه fNIRS

پردازش سیگنال fNIRS

زمان 29 :شهریور ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاهمهارتیآشناییباالکتروانسفالوگرافی()EEG؛تئوری،کاربردها ،ثبتوپردازشسیگنال

مدرسان کارگاه:
دکتر محمد میکائیلی

(استادیار دانشگاه شاهد)

مهندس پریوش پورعباسی

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی ،کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

مهندس محمّدجواد درویشی

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی ،کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با سیگنال  ،EEGکاربردها و اهمیت کلینیکی

معرفی پژوهشهای جاری نگاشت مغز با EEG

آشنایی مختصر با روشهای پردازش سیگنال

ثبت عملی سیگنال EEG

پردازش عملی سیگنال EEG

زمان 30 :شهریور ماه1396 ،
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Psychtoolbox کارگاه یک روزه تئوری و عملی

:مدرسان کارگاه
دکتر محمدرضا ابوالقاسمی
An introduction to Behavioral Programming Using MATLAB-Psychtoolbox
Package (MRI, TMS, tES, EEG & fNIRS)S

:سرفصل مطالب کارگاه
Introduction to Psychophysics Studies
The Basics of Psychtoolbox (PTB)
Drawing Basic Shapes and Dots
Animating Sound and Movie
Collect Response and Full Experiment

1396 ، شهریور ماه30 :زمان
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

مدرس بخش تئوری:
دکتر آناهیتا خرمی (کلینیک مغز و شناخت)

مربیان بخش عملی:
گروه علمی داج

سرفصل مطالب کارگاه:
تولد و بیوگرافی نورومارکتینگ

عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان
ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت

نورومارکت حسی ()Sensory Marketing

نورومارکت و مغز ناخودآگاه

نورومارکت ،مغز ،توجه و حافظه

نورومارکت ،تصمیمگیری و هیجان (افسوس باخت!!!)Gain and Loss

نورمارکت ،تبلیغات و برند (چرا و چگونه کمپینهای تبلیغاتی شکست میخورند)

نورومارکت ،بستهبندی و طراحی ()Neuroaesthetic Join to Neuromarket
نورومارکت و رسانه

حوزهها و شرکتهای معرف نورومارکت تجاری

نورومارکت ،مذاکره و توافق با مشتری

علوم اعصاب و زیر ساختهای عصبی اعتماد

اخالق در نورومارکت

تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید

بخش عملی:

ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

زمان ۳۰ :شهریورماه۱۳۹۶ ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای  EEG/MEGضبط شده همزمان با
تحریک عمقی و قشری مغز
()Deep Brain Stimulation / Transcranial Electrical Stimulation

مدرسان کارگاه:
دکتر امید عباسی

(پسادکترا در انستیتو کلینیکال نوروساینس دانشگاه دوسلدورف آلمان ،دکترای مهندسی پزشکی از انیستیتو مهندسی پزشکی دانشگاه بوخوم آلمان)

سرفصل مطالب کارگاه:
مقدماتی بر Brain Oscillatory Activity
مقدماتی بر DBS and tES

اهمیت ترکیب روشهای  Neuroimagingو Neurostimulation

معرفی  ICAو استفاده از آن برای حذف آرتیفکت از سیگنالهای MEG/EEG

ضبط و آنالیز دیتای واقعی

زمان 1 :مهر ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه چهار روزهی آنالیز دیتای  fMRIبا استفاده از  FreeSurferو MATLAB

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا راجی مهر (دانشگاه ) MIT

دکتر حامد نیلی (دانشگاه اکسفورد)

دکتر شاهین نصر (بیمارستان جنرال ماساچوست)

دکتر روحاهلل عبداللهی ()Forschungszentrum Jülich

دکتر الهه یارقلی (دانشگاه تهران)

مهندس الدن شهشهانی ()IPM
مهندس آرمین مداح ()IPM

سرفصل مطالب کارگاه:
Structural MRI Analysis
fMRI Analysis
Functional Connectivity Analysis
Retinotopic Mapping
Multi-Voxel Pattern Analysis
Representational Similarity Analysis
High-Resolution fMRI

زمان 4 :تا  7مهر ماه۱۳۹۶ ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه ارزیابی و تشخیص اختالالت خواب :با رویکرد علوم اعصاب شناختی

مدرس کارگاه:
دکتر محمد نامی

(دکترای تخصصی علوم اعصاب (نورو سومنولوژیست))

سرفصل مطالب کارگاه:
نوروبیولوژی ،نوروشیمی و الکتروفیزیولوژی خواب ،بیداری و مرحله REM

مدلهای مطالعات خواب و ریتم شبانهروزی (حیوانی ،انسانی)

الکتروانسفالوگرافی خواب ،نقشهبرداری مغزی

مطالعات خواب و مؤلفههای مورد پژوهش بر پایه نوروتکنولوژی

مقدمهای بر ارزیابی تشخیصی اختالالت خواب

پلی سومنوگرافی ،اکتیگرافی ،پلی گرافی-مونیتورینگ پرتابل
بیخوابی ،پرخوابی و ریز ساختارهای خواب

اختالل تنفسی خواب–محور مغز و ریه-ارزیابی و تشخیص
ثبت عملی

زمان 5 :و  6مهر ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزه « نگارش مقاله علمی موفق در زمینه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز »

مدرس کارگاه:
دکتر مرضیه زارع

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش اول

معرفی اولیه نگارش مقاله و اهمیت آن ،معرفی H-index

آشنایی با سیستم کار مجالت علمی با تمرکز بر حوزه علوم اعصاب و نقشهبرداری مغز
چگونه یک مجله را شناسایی کنیم؟ و راهنمای موارد اخالقی

استفاده عملی از Zotero-1

طراحی یک کار پژوهشی در زمینهی علوم اعصاب و نقشهبرداری مغز

آشنایی با  Latexساختار یک مقاله علمی و نکات اولیه نگارش یک مقاله علمی

نوشتن مراجع ،Abstract ،استفاده عملی از Zotero-2

دالیل رد شدن مقاالت ،اشتباهات اصلی

چگونه در یک گروه مقاله بنویسیم؟ چگونه در فضای آکادمی
موفق باشیم؟

جمعبندی در یک کار عملی از آغاز تحقیق تا چاپ یک

مقاله در این زمینه

زمان 6 :مهر ماه1396،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه بینالمللی ارزیابی و تشخیص اختالالت ADHD

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران)
Dr. Andreas Müller
()President of the Board of Directors of HBImed AG

سرفصل مطالب کارگاه:
مدل تعامل اختالالت روانی به خصوص ADHD

مدل بایومارکر اختالالت روانی

پتانسیلهای برانگیخته و عملکردهای مغز

بایومارکر حساسیت ،عملکردهای اجرایی و برانگیختگی

شاخص EEG/ERP- ADHD
انواع فرعی EEG/ERP

بایومارکر دارو ،درمان و استراتژیهای روزانه

معرفی پروژه اعتباریابی بایومارکر  ADHDدر سال 2019/2018

یادگیری عملی ثبت  EEG/ERPو سایر بخشها

زمان4 :و  5آبان ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز ()tES

مدرسان کارگاه:
دکتر آناهیتا خرمی

(کلینیک مغز و شناخت)
دکتر پیمان ابهریان

(پژوهشکده علوم شناختی)
دکتر زهرا قریشی

(گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با روشهای تحریک مغزی و مزایا و معایب آن

تاریخچه پیدایش تکنیکهای تحریک مغزی

آشنایی با  :TMS ،tDCSانواع ،فیزیولوژی و مکانیسم اثر

آشنایی با کاربردهای روشهای تحریک مغزی در تحقیقات و توانبخشی

آموزش عملی مکانیابی نقاط مختلف مغزی به کمک سیستم  20-10و کاله EEG
آموزش عملی کار با دستگاه tDCS

زمان :پنجشنبه  11آبان ماه 1396
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه نظری مهارتی MRI

مدرسان کارگاه:
مهندس وحید ملکیان (دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مهندس شقایق کریمی (کارشناس ارشد فیزیک پزشکی ،کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با مدالیته تصویربرداری MRI
مبانی فیزیک MRI

نحوه تحریک و اخذ سیگنال

مفهوم  K-spaceو نحوه تشکیل تصویر
ایجاد کنتراست متنوع در بافتها

توالیهای پالس متداول مورد استفاده

بررسی کیفیت تصویر و نحوه مقابله با آرتیفکتها

تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی ( :)fMRIفیزیولوژی و منشا سیگنال
روشهای اخذ داده در یک آزمایش fMRI

بخش عملی:
معرفی دستگاه ،معرفی کویلهای مورد استفاده نقشهبرداری مغز ،آموزش نرمافزار دستگاه و انجام تصویربرداری به صورت عملی و تشریح نرمافزار سیستم
زمان :سه شنبه  ۲۳آبان ماه1396 ،
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه بینالمللی دوره مقدماتی  QEEGو ERP

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی (استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران)

(Prof. Juri Kropotpv (Professor of the Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

سرفصل مطالب کارگاه:
مبانی عصبی ایجاد ریتم مغزی
روشهای ثبت و مونتاژ EEG
اصالح آرتیفکتها
تشخیص الگوهای  EEGنابهنجار از طریق دیداری یا ابزارهای خودکار
نقشهبرداری مغز
بایومارکرهای  QEEGدر افراد سالم و اختالالت مغزی
ثبت پتانسیلهای برانگیخته
ارتباط مولفههای  ERPبا عملکرد سیستمهای مغزی
کمک به تشخیص اختالالت مغزی با استفاده از بایومارکرهای ERP
معرفی روشهای نوروتراپی (نوروفیدبک)tDCS ، TMS ،
تهیه و تفسیر گزارشها

زمان 7 :الی  9آذر 1396
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG ERP
کاربرد در علوم اعصاب محاسباتی

مدرسان کارگاه:

دکتر رضا ابراهیمپور

(پژوهشگاه دانشهای بنیادی)IPM ،
دکتر حمید کریمی روزبهانی
(دانشگاه علم و صنعت)

سرفصل مطالب کارگاه:
روز اول:

منشا و کاربردهای ثبت سیگنالهای EEG

ریتمهای مغزی و ارتباط آنها با فرآیندهای شناختی

اساس طراحی آزمایشهای EEG

بررسی انواع روشهای استنتاج از سیگنالهای EEG

QEEG, ERP, Decoding

انجام آزمایش ثبت پتانسیلهای برانگیخته بینایی

کار با دستگاه  ،eWaveارائه محرکها ،ثبت رخدادها ،ورود اطالعات به EEGLAB

روز دوم:

پیش پردازش سیگنالهای EEG
کار با جعبهابزار EEGLAB

حذف نویزهای رایج

تعریف رخداد و استخراج دادهها حول رخداد

تعریف نقشه مغزی و استخراج اطالعات بر روی سر

کار با جعبه ابزار  ،ADJUSTحذف تداخالت رایج از جمله حرکات چشم

کار با جعبهابزار  ،ERPLABحذف نویز و آرتیفکت با کمک تجزیه جزء اصلی
زمان 5 :و  6بهمن ماه1396 ،
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای ( EEGهفت دوره)

مدرسان کارگاه:

دکتر محمد میکائیلی
(استادیار گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه شاهد)
دکتر علی مطیع نصرآبادی
(استاد گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه شاهد)

سرفصل مطالب کارگاه:

روز اول :آموزش عملی ثبت سیگنال و پروتکل نویسی همراه
با آموزش تولباکس Cogent
روز دوم :مقدمه پردازش و حذف نویز سیگنالهای مغزی
روز سوم :مباحث پیشرفته در پردازش سیگنالهای مغزی

زمان:
 12-14آبان ماه 1395
 15-17دی ماه 1395
 6-8اردیبهشت ماه 1396
 23-21تیر ماه 1396
 11-13مرداد ماه 1396
 22-24آذر ماه 1396
 2-4اسفند ماه 1396
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه کاربردهای  TMSدر تحقیقات علوم اعصاب ،توانبخشی عصبی و نورولوژی

مدرس کارگاه:

دکتر لیال علیبیگلو

(فوق دکتری علوم اعصاب از دانشگاه نورتوسترن آمریکا ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی رزالیند فرانکلین آمریکا)

سرفصل مطالب کارگاه:
تاریخچهی TMS

چگونگی عملکرد  TMSو انواع تحریکهای TMS

نقاط قوت و ضعف  TMSدر مقایسه با دیگر روشهای تحریک مغز

کاربردهای  TMSدر مطالعات تحقیقاتی در بیماران مبتال به اختالالت عصبی
کاربردهای  TMSدرمطالعات تحقیقاتی توانبخشی عصبی

 TMSو نقشهبرداری مغز

دغدغههای اخالقی در استفاده از TMS

زمان 10 :اسفند ماه 1396 ،ساعت 9-13

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره مهارتی دو روزه آشنایی با TMS and Navigation System

مدرس کارگاه:
مهندس نرگس صادق بیگی

(کارشناس ارشد فیزیک و کارشناس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
تاریخچه و اصول اولیه TMS

فیزیک  TMSو آشنایی با کویلها

ایمنی

کاربردهای  TMSو نحوه استفاده از پروتکلها

آشنایی با سیستم  Navigationو نحوه کار آن

کاربردهای  Navigationو نحوه استفاده آن در تحقیقات
بخش عملی:
نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه TMS

نحوه گرفتن  MEPو آستانه حرکتی

استفاده از سیستم  Navigationو تعیین نقاط هدف با استفاده از  MRIو بدون آن
نحوه گرفتن  MEPو آستانه حرکتی و ثبت نقشه مغزی

نحوه نمایش نقاط ثبت  EEGبا استفاده از سیستم Navigation

زمان:
بخش تئوری :دوشنبه  14اسفند ماه 1396
بخش عملی :دوشنبه  21اسفند ماه 1396
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرمافزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

مدرسان کارگاه:

دکتر علی مطیع نصرآبادی (استاد گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه شاهد)

مهندس محمدجواد درویشی (کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی و کارشناس آزمایشگاه پردازش سیگنال آزمایشگاه ملینقشهبرداری مغز)
مهندس مصطفی روزبهانی (کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

سرفصل مطالب کارگاه:
روز اول:
چگونگی آنالیز دادهها
معرفی متلب

کنترل جریان برنامه

توابع و اسکریپتها

گرافیک و نمایش و کار با دادهها

توضیح سیگنال و نمونه برداری و ثبت
روز دوم:
آنالیز در حوزه زمان و فرکانس

فیلترهای فرکانسی

تمرین عملی تبدیل و تحلیل در حوزه فرکانس

تمرین عملی تبدیل و تحلیل در حوزه زمان-فرکانس

تمرین عملی تبدیل و تحلیل در PCA

پرسش و پاسخ

زمان 16 :تا  17اسفند ماه1396 ،
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی آموزشی مدلسازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز

مدرسان کارگاه:
دکتر محمدعلی خلیل زاده

(دانشیار دانشگاه امام رضا (ع))

دکتر سید عابد حسینی

(استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
مدل چیست؟

مفاهیم و روشهای مدلسازی
انواع مدلهای مختلف

رویکردهای مدلسازی شناختی
معماری شناختی

طبقهبندیهای معماری شناختی
کاربردهای معماری شناختی

چرا هوش مصنوعی مهم است؟
مدلهای شناختی محاسباتی

رویکردهای محاسباتی در علوم اعصاب شناختی
مقایسه روشهای مدلسازی

زمان ۲۳ :فروردین ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ی ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG-ERP
کارگاه دو روزه 

مدرس کارگاه:
دکتر حمید کریمی روزبهانی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

سرفصل مطالب کارگاه:
منشا و کاربردهای ثبت سیگنالهای ( EEGنظری)

ریتمهای مغزی و ارتباط آنها با فرآیندهای شناختی

اساس طراحی آزمایشهای ( EEGنظری)

بررسی انواع روشهای استنتاج از سیگنالهای ( EEGنظری)
QEEG
ERP
Decoding
انجام آزمایش ثبت پتانسیلهای برانگیخته بینایی (عملی)
کار با دستگاه eWave
ارائه محرکها

ثبت رخدادها

ورود اطالعات به EEGLAB

زمان ۶ :و  ۷اردیبهشت ماه 1397

پیش پردازش سیگنالهای ( EEGنظری)
تبدیل فوریه

فیلترها

انواع نویز

انواع آرتیفکت

تجزیه جزء اصلی

کار با جعبهابزار ( EEGLABعملی)
حذف نویزهای رایج

تعریف رخداد و استخراج دادهها حول رخداد

تعریف نقشه مغزی و استخراج اطاعات روی سر

کار با جعبه ابزار ( ADJUSTعملی)

حذف تداخالت رایج از جمله حرکات چشم

کار با جعبهابزار ( ERPLABعملی)

حذف نویز و آرتیفکت با کمک تجزیه جزء اصلی
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی تصویربرداری پیشکلینیکی MRI

مدرسان کارگاه:
دکتر مصطفی حاجنصراهلل

(رئیس مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان)

مهندس مجتبی برزگر

(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
دستورالعمل کار با انواع حیوان
آشنایی با چالشهای کار با حیوان
آناتومی حیوانهای پر کاربرد
نحوهی آمادهسازی حیوان برای یک آزمون MRI
کلیات کار با حیوان در هنگام بیهوشی
آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری (کویلها ،دستگاه و )...
آشنایی با فیزیک تصویربرداری MRI
آشنایی با رشته پالسهای رایج
ایجاد کنتراست در تصویربرداری MRI
ارزیابی کیفی تصاویر کسب شده
شناسایی آرتیفکتهای موجود در تصاویر
معرفی نرم افزارهای آنالیز تصویر برای کار با حیوان
بخش عملی:
انجام عملی آمادگیهای پیش از آزمون موش سوری ،رت و میمون
انجام بیهوشی روی حیوانهای ذکر شده
اجرای پالس سکانس روی حیوان
ارزیابی کنترل کیفی تصاویر کسب شده
معرفی راه کارهای حل چالشهای موجود
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز()fNIRS؛
تئوری ،پیاده سازی ،پردازش سیگنال و کاربردها

مدرسان کارگاه:
دکتر سید کمالالدین ستارهدان

(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

دکتر زهرا عینالو

(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)

دکتر مهرداد دادگستر

(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)

مهندس سوسن کهزاد

(کارشناس بخش  fNIRSآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تئوری نحوه عملکرد  fNIRSو روشهای پیادهسازی آن

کاربردهای fNIRS

ثبت سیگنال  fNIRSو پیش پردازشهای معمول

مثال کاربردی :استفاده از  fNIRSبه منظور بررسي ارتباطات

عملكردي در منطقه پری فرونتال مغز

زمان ۱۹ :اردیبهشتماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهی QEEG

مدرسان کارگاه:

دکتر امین اسداهللپور
(مدیر مرکز نوروفیدبک)
مهندس علی نوربخش
(مدیر عامل موسسه پرتو دانش)

سرفصل مطالب کارگاه:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از

سیگنالهای مغزی

کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری

فرآیند درمان اختاللهای مغزی

زمان ۲۰ :و  ۲۱اردیبهشتماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی  MRIو  fMRIو اصول اخذ دادهی fMRI

مدرسان کارگاه:

دکتر وحید ملکیان
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده  Dondersهلند)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
مبنای فیزیک MRI

نحوه تشکیل تصویر در MRI

 MRIکارکردی

فیزیولوژی و منشا سیگنال BOLD

انواع روشهای اخذ داده  fMRIو توالی پالسهای مرتبط

مروری بر روشهای پیش پردازش دادهی کارکردی و مدل GLM

در پردازش دادهی کارکردی
بخش عملی:

آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری
(کویلها ،دستگاه و )...

نحوهی تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI

طراحی یک جلسه آزمایش کارکردی

تنظیم پارامترهای تصویر برای اخذ دادهی کارکردی و اخذ
یک نمونه دادهی وظیفه محور

زمان ۲۲ :اردیبهشت ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مقدماتی MRI

مدرسان کارگاه:

دکتر محمدرضا ناظم زاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
مشاور  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)
مهندس مجتبی برزگر
(کارشناس بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
مقدمه ای بر اصول تصویربرداری  ،MRIاصول

ایجاد کنتراست بافتها و توالی پالسهای متداول
توالی پالسهای سریع Fast Gradient Echo

توالی پالسهای سریع Echo Planar Imaging
Diffusion MRI
Dynamic Contrast Enhancement MRI
MR Spectroscopy

بخش عملی:
تصویربرداری عملی  Diffusion MRIو
MR Spectroscopy

زمان ۹ :خرداد ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دورهی آمادگی دومین مسابقهی fMRI

مدرسان کارگاه:
دکتر غالمعلی حسینزاده

(معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)
مهندس محمدرضا خدایی

(کارشناس بخش پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
نحوهی ثبت دادهی fMRI

طراحی task

زمان۲۰ :خرداد ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه MRI

مدرسان کارگاه:

دکتر محمدرضا ناظمزاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
مشاور  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)
مهندس مجتبی برزگر
(کارشناس بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
مقدمه ای بر اصول تصویربرداری  ،MRIاصول

ایجاد کنتراست بافتها و توالی پالسهای متداول
توالی پالسهای سریع Fast Gradient Echo

توالی پالسهای سریع Echo Planar Imaging
Diffusion MRI
Dynamic Contrast Enhancement MRI
MR Spectroscopy

بخش عملی:
تصویربرداری عملی  Diffusion MRIو
MR Spectroscopy

زمان ۲۳ :خرداد ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

نهمین کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG

مدرسان کارگاه:
دکتر محمد میکاییلی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
دکتر علی مطیع نصرآبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از سیگنالهای

مغزی

کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان

اختاللهای روانپزشکی

کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی در زمینهی

نقشه برداری مغزی

نحوهی پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیطهایEEGLAB ،

 ERPLAB، ICALABو سایر نرم افزارهای وابسته به EEGLAB

زمان ۶ :تا  ۸تیر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه بینالمللی آشنایی با روشهای تحریک الکتریکی و کاربرد بالینی ،پژوهشی و
مطالعات شناختی آن

مدرسان کارگاه:

دکتر رضا رستمی
(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
دکتر مایکل آندراس نیچه
(مدیر علمی مرکز تحقیقات الیبنیتز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تحریک الکتریکی فراجمجمهای با جریان مستقیم (  )tDCSو

با جریان متناوب (  )tACSو همچنین تحریک فراجمجمهای با

نویز رندوم ( )tRNS

بیان مقدماتی پیرامون  tESو مالحظات روش شناختی مربوط به آن
چگونگی استفاده از دستگاههای تحریک الکتریکی

راهبردهای پژوهشهای بالینی و کاربردهای بالینی

شیوههای طراحی پروژههای مربوطه و ارتقای عملکرد عصبی

زمان ۶ :و  ۷تیر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی نورومارکتینگ

مدرسان کارگاه:

خانم دکتر آناهیتا خرمی
(پژوهشکده علوم شناختی)
بخش عملی :گروه علمی داج

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

تولد و بیوگرافی نورومارکت
عجز روشهای پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندیهای هوشمند انسان
ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورومارکت
نورومارکت حسی ()sensory marketing
نورومارکت و مغز ناخودآگاه
نورومارکت و مغز و توجه ،حافظه
نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت ()gain and loss
نورومارکت و تبلیغات و برند (چرا و چگونه کمپینهای تبلیغاتی شکست میخورند؟)
نورومارکت وبسته بندی و طراحی ()neuroaesthetic join to neuromarket
نورومارکت و رسانه
حوزهها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری
نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری
نوروساینس و زیر ساختهای عصبی اعتماد
اخالق در نورومارکت
تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید

بخش عملی:

ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

زمان 14 :تیر ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

245

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دورهمهارتیآشناییبامبانیتئوریوعملیطیفنگاریکارکردیمادونقرمزنزدیک()fNIRS

مدرسان کارگاه:
دکتر زهرا عینالو

(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)
مهندس سوسن کهزاد

(کارشناس بخش  fNIRSآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
تئوری و نحوه عملکرد  fNIRSو روشهای پیاده سازی آن

کاربردهای  fNIRSو پیش پردازشهای معمول

نحوهی ثبت سیگنال  fNIRSو کار عملی با دستگاه

زمان ۱۹ :و  ۲۰تیر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

معرفی سیستم کنترل «توجه» در انسان از دیدگاه عصب-شناختی و مدلهای محاسباتی

مدرس کارگاه:

خانم دکتر گلناز بغدادی
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سرفصل مطالب کارگاه:
تعریف سیستم کنترل «توجه»
عوامل درگیر در سیستم کنترل توجه در مغز
معرفی انواع توجه
نقش توجه در توابع مختلف شناختی و حرکتی
راهکارهای کلی مؤثر در بهبود عملکرد سیستم توجه
معرفی بازیهای کامپیوتری مطرح در این زمینه
تأثیر تحریک الکتریکی و مغناطیسی بر عملکرد سیستم کنترل توجه
ارتباط بین توجه و سیگنالهای مغزی
معرفی مدلهای مفهومی و محاسباتی ارائه شده از نحوهی عملکرد
سیستم کنترل توجه

زمان ۲۱ :تیر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دومین کارگاه مبانی پردازش سیگنالهای حیاتی با نرم افزار متلب با محوریت علوم
اعصاب محاسباتی

مدرسان کارگاه:
دکتر علی مطیع نصرآبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

محمدجواد درویشی

(کارشناس بخش پردازش سیگنال آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

مصطفی روزبهانی

(کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی و فعالیت عملی متخصصان حوزهی اعصاب و روان با

روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات در نرم افزار متلب

کار عملی متخصصان اعصاب و روان با محیط برنامه نویسی متلب

و آنالیز داده

آشنایی با نحوهی پردازش و تحلیل دادههای مغزی در محیط

 MATLABو ایجاد آمادگی برای سایر جعبه ابزارهای بر پایهي متلب

آنالیز عملی سیگنال با روشهای زمانی ،فرکانسی و زمان-فرکانسی

با کاربرد در روانشناسی محاسباتی

آنالیز عملی پتانسیلهای وابسته به رخداد

کار عملی با طبقه بندها (مقدماتی)

کار عملی با آنالیز مولفه اساسی ()PCA

زمان ۲۱ :و  ۲۲تیر ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه مهارتی اصول فیزیک  ،MRIکاربردهای آن و اصول اخذ داده در MRI

مدرسان کارگاه:

دکتر وحید ملکیان
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده  Dondersهلند)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:
آشنایی با مدالیته تصویرگر MRI

سخت افزار و تجهیزات دستگاه MRI

مبنای فیزیک تشدید مغناطیسی
نحوه تحریک و اخذ سیگنال و تصویر MR
ایجاد کنتراست متنوع در بافتها
مفهوم فضای فرکانس مکانی ()k-space
توالیهای پالس متداول
کاربرد  MRIدر حوزهی علوم شناختی
بخش عملی:
آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری

(کویلها ،دستگاه و )...
نحوهی تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI
طراحی یک جلسه آزمایش عملی
تنظیم پارامترهای تصویر برای اخذ داده یک نمونه داده
و کنتراستهای مختلف تصویر

زمان ۱ :و  ۲مرداد ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه ردیابی چشم

مدرسان کارگاه:

خانم دکتر آناهیتا خرمی
(پژوهشکده علوم شناختی)
بخش عملی :گروه علمی داج

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی مقدماتی ساختار چشم و اصول ردیابی چشمی
کاربرد سیستمهای ردیابی چشمی درحوزههای مختلف تحقیقاتی
و مالحظات مهم در برپایی آزمایش
معرفی انواع سیستمهای سخت افزاری و ثبت و آنالیز توسط آنها
پیاده سازی و اجرای عملی ثبت از شرکت کنندگان و توضیح و
اجرای آنالیزهای اولیه

زمان ۱۱ :مرداد ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهی نوروفیدبک

مدرسان کارگاه:
دکتر سید مرتضی ضیابخش

(متخصص رواندرمانی و روانشناسی بالینی)

مهندس صمد محمدی

سرفصل مطالب کارگاه:
فرکانس های مختلف مغزی

نوروفیدبک مبتنی بر فرکانس امواج

مونتاژ و پروتکلهای رایج در درمان اختالل های گوناگون
نوروفیدبک مبتنی بر امواج آهسته

ارزیابی الکتروانسفالوگرافی و نقشه مغزی برای انتخاب پروتکل

روشهای نقطهیابی روی سر ،نصب الکترودها ،ثبت امواج و کار
با نرم افزار eProbe

زمان ۱۱ :و  ۱۲مرداد ماه 1397

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی ارزیابی پالستیسیتهی مغز با استفاده از  fMRIو DTI

مدرسان کارگاه:

دکتر لیال علی بیگلو
(فوق دکترای علوم اعصاب از دانشگاه نورثوسترن آمریکا)
دکتر محمدرضا ناظمزاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

سرفصل مطالب کارگاه:
تعریف نورو پالستیسیته
مکانیسم نورو پالستیسیته
شکلگیری مجدد مغز پس از بیماریهای نورولوژیکی
چگونه نرو پالستیسیته را تقویت کنیم؟
بررسی مقاالت در مورد یافتههای تصویربرداری مرتبط با
نورو پالستیسیته در بیماران نورولوژیکی
مثالهای کلینیکی در مورد تصویربرداری عملکردی قبل
از جراحی ،با تمرکز بر نورو پالستیسیته سیستم حرکتی
ملزومات طراحی تصویربرداری عملی نورو پالستیسیته در
مطالعات بالینی و تحقیقاتی

زمان ۱7 :مرداد ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دهمین کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG

مدرسان کارگاه:
دکتر محمد میکاییلی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
دکتر علی مطیع نصرآبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از
سیگنالهای مغزی

کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری
فرآیند درمان اختاللهای روانپزشکی

کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی در
زمینه نقشه برداری مغزی

آشنایی با نحوه پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در
محیطهای EEGLAB ،ERPLAB ،ICALAB

و سایر نرم افزارهای وابسته به EEGLAB

زمان ۲۴ :تا  ۲۶مرداد ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه نحوهی نگارش یک مقاله علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق
در حوزهی علوم شناختی

مدرسان کارگاه:

خانم دکتر کهریزی
خانم دکتر بطحایی

سرفصل مطالب کارگاه:
رضایت آگاهانه از  subjectها
کارآزمایی بالینی
گروههای آسیب پذیر
نگارش پژوهش
سرقت علمی

زمان 25 :مرداد ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه اصول جمع آوری و پردازش سیگنالهای الکتریکی مغز

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا خسروآبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر رضا شالباف

(پژوهشکده علوم شناختی و مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنايي با منشا و نحوه ثبت سیگنالهای  EEGدر حین انجام

تکالیف شناختی

آشنایی با کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند

درمان و تشخيص اختاللهای مغزی

ریتمهای مغزی و ارتباط آنها با فرآیندهای شناختی

نحوه انجام آزمایشهاي ثبت پتانسیلهای برانگیخته ()ERP

تحلیل دادههای مغزی در محیط  MATLABبا استفاده از جعبه

ابزار EEGLAB

آنالیز سیگنال با روشهای زمانی ،فرکانسی و زمان-فرکانسی با

کاربرد در روانشناسی محاسباتی

تشخيص و حذف آرتيفکت با روشهاي ICA

زمان ۱ :و  ۲شهریور ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی  MRIو  fMRIو اصول اخذ دادهی fMRI

مدرسان کارگاه:

دکتر وحید ملکیان
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده  Dondersهلند)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

مبنای فیزیک MRI

نحوه تشکیل تصویر در MRI

 MRIکارکردی
فیزیولوژی و منشا سیگنال BOLD
انواع روشهای اخذ داده  fMRIو توالی پالسهای مرتبط
مروری بر روش های پیش پردازش داده کارکردی و مدل GLM
در پردازش داده کارکردی
بخش عملی:

آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری (کویلها ،دستگاه و )...
نحوهی تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI
طراحی یک جلسه آزمایش عملی
تنظیم پارامترهای تصویر برای اخذ داده یک نمونه داده و کنتراستهای
مختلف تصویر

256

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمان ۶ :و  ۷شهریور ماه 1397

کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دورهي تئوری-عملی آشنایی با مبانی  fMRIو  MRIو اصول اخذ دادهی fMRI

مدرسان کارگاه:

دکتر وحید ملکیان
(دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده  Dondersهلند)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

مبنای فیزیک MRI

نحوه تشکیل تصویر در MRI

 MRIکارکردی
فیزیولوژی و منشا سیگنال BOLD
انواع روشهای اخذ داده  fMRIو توالی پالسهای مرتبط
مروری بر روش های پیش پردازش داده کارکردی و مدل GLM
در پردازش داده کارکردی
بخش عملی:

آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری (کویلها،
دستگاه و )...
نحوهی تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI
طراحی یک جلسه آزمایش عملی
تنظیم پارامترهای تصویر برای اخذ داده یک نمونه داده و
کنتراستهای مختلف تصویر

زمان 2 :و  3مهر ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی آنالیز تصاویر تشدید مغناطیسی کارکردی ()task-fMRI

مدرسان کارگاه:

دکتر رضا خسروآبادی
(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
مهندس محمدرضا خدایی
(کارشناس بخش پردازش تصویر
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

مقدمهای بر تصویربرداری  MRIو fMRI

 fMRIدر حین فعالیت
پردازش تصاویر tfMRI
بخش عملی:

مقدمهای بر نرمافزارهای آنالیز تصاویر fMRI

پیشپردازش تصاویر tfMRI
پردازش تصاویر tfMRI

زمان 4 :مهر ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه پژوهشی روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSدر درمان

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر رضا کاظمی

(مدير علمی و معاون پژوهش کلینیک آتیه درخشان ذهن)

سرفصل مطالب کارگاه:
کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای در
بازتوانی عصبی
کاربرد روش تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای
در درمان اختالالت روانپزشکی
آشنایی با تاریخچه و مکانیسم عمل TMS
آشنایی با پارامترهای تحریک TMS
(فرکانس ،شدت ،فواصل بین تحریک و مکان تحریک)
آشنایی با انواع تکنیکهای ارائهی
(TMS (Paired pulse/theta burst/ single pulse/rTMS
آشنایی با تجهیزات TMS
آشنایی با چارچوب ایمنی کار با TMS
آشنایی با کاربردهای بالینی  TMSدر اختالالت روانپزشکی
به خصوص اختالالت خلقی
نحوه تعیین آستانهی حرکتی
زمان ۶ :مهر ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

یازدهمین کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای( EEGکاربرد در علوم اعصاب محاسباتی)

مدرسان کارگاه:

دکتر علی مطیع نصرآبادی
(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
دکتر محمد میکاییلی
(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
روشهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از
سیگنالهای مغزی
کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری
فرآیند درمان اختاللهای روانپزشکی
کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی
در زمینهي نقشه برداری مغزی
نح وهي پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیطهای
 EEGLAB ، ERPLAB ، ICALABو سایر
نرم افزارهای وابسته به EEGLAB

زمان 7 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهي نوروفیدبک مقدماتی

مدرس کارگاه:
دکتر مسعود نصرت آبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

سرفصل مطالب کارگاه:
مقدمهای بر نوروفیدبک (تعریف ،اهداف ،تاریخچه و سیر پیشرفت،
مفروضات و منطق زیربنایی نح وهي عملکرد نوروفیدبک)
سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با نوروفیدبک -اصطالحات فنی
و غیرفنی
پیدا کردن نقاط سر بر اساس سیستم ۲۰-۱۰؛ مفاهیم پایهي EEG
چسباندن صحیح الکترودها با حداقل مقاومت و ثبت سیگنال مغزی
باکیفیت؛ انواع آرتیفکت ،نح وهي تشخیص و حذف آنها
تحلیل اولیهي نوار مغز ( ،)EEGبه دست آوردن مقادیر دقیق و
واقعی امواج مغزی مختلف؛ ارتباط امواج مغزی با رفتار
مقدمهای بر نقشهي مغزی( : )QEEGمونتاژها ،توان مطلق ،توان
نسبی ،آسیمتری ،کوهرنس ،دیتابیس نرمال و غیره
انواع مونتاژ در نوروفیدبک (تکقطبی ،دوقطبی ،تککاناله ،دوکاناله
و چندکاناله) .آشنایی با بیسالین و ارزیابی
تحلیل وارائهی گزارش از بیسالین و ارزیابی جامع  -تمرین عملی
آشنایی با پنجرههای درمان (امواج مغزی ،آستانهها و انواع فیدبک)
پروتکل درمانی :آشنایی با پروتکلهای درمانی  ،ADHDاختالالت
اضطرابی و افسردگی
نقش درمانگر در نوروفیدبک ،مالحظات بالینی و اخالقی ،ارتباط
حرفهای ،مراجعین مناسب و نامناسب برای درمان با نوروفیدبک

زمان 11 :و  12مهر ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاهتئوری-عملیآشناییباتحریکالکتریکیمغز()tES

مدرسان کارگاه:

دکتر آناهیتا خرمی
(کلینیک مغز و شناخت)
مهندس نرگس صادقبیگی
(کارشناس بخش تحریک مغزی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با روشهای تحریک مغزی و مزایا و معایب آن
تاریخچهي پیدایش تکنیکهای تحریک مغزی
آشنایی با ( TMS , tDCSانواع و فیزیولوژی و مکانیسم اثر)
آشنایی با کاربردهای روشهای تحریک مغزی در تحقیقات
و توانبخشی
آموزش عملی مکانیابی نقاط مختلف مغزی به کمک سیستم
 ۲۰-۱۰و کاله EEG
آموزش عملی کار با دستگاه tDCS

زمان 13 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه نورومارکتینگ :شروع بازاریابی از اعماق ذهن مشتری

مدرس کارگاه:
دکتر علی بنیادی نایینی

(عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت)

سرفصل مطالب کارگاه:
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
کاربرد در طراحی :نوروپکیجینگ و UI/UX
روش شناسی و ابزارهای مورد استفاده در نورومارکتینگ
مطالعهي موردی برندهای بینالمللی در استفاده از نورومارکتینگ
جنبههای اخالقی در آزمایشات نورومارکتینگ
بررسی عملی طراحی و اجرای پرو ژهي نورومارکتینگ

زمان 13 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با فناوری طیفنگاری مادون قرمز نزدیک مغز ()fNIRS

مدرسان کارگاه:

دکتر زهرا عینالو
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)
دکتر مهرداد دادگستر
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی)
مهندس سوسن کهزاد
(کارشناس بخش  fNIRSآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

تئوری نحوهي عملکرد  fNIRSو روشهای پیادهسازی آن
کاربردهای fNIRS
ثبت سیگنال و پیشپردازشهای معمول

بخش عملی:

مثال کاربردی :استفاده از  fNIRSبه منظور ارتباطات عملکردی
در منطقهي پری فرونتال مغز
ثبت سیگنال با تسک Pain

زمان 14 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته ترکتوگرافی مغزی

مدرسان کارگاه:

دکتر محمدرضا ناظم زاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
مشاور  MRIآزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)
مهندس مجتبی برزگر
(کارشناس بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
فیزیک پایه و جنبههای عملی تصویربرداری دیفیوژن
مسیریابی فیبرهای عصبی
کابرد تصویربرداری دیفیوژنی در اختالالت مغزی
آنالیز دادههای دیفیوژنی
اخذ عملی دیتای دیفیوژنی
آنالیز دادههای اخذ شده

زمان 16 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه عملی مدل سازی نورون؛ روشهای ریاضی و پیادهسازی کامپیوتری

مدرسان کارگاه:

دکتر حسین وهابی ()IPM
مهندس پویا پاکاریان

سرفصل مطالب کارگاه:
چرا برای مدل سازی به معادالت دیفرانسیل نیاز داریم؟
چرا معادالت جبری برای این کار کافی نیستند؟
معادالت دیفرانسیل  HHهاجکین-هاکسلی برنده جایزه
نوبل حدود نیم قرن پیش و خالصه آن 2D HH
تنوعات و اشتباهات رایج درشبیه سازی مدل  :HHولتاژ
رفرنس ،ثوابت زمانی ،توابع احتمال ،و تبدیل یکاها
بررسی و ر ّد چند غلط مصطلح در بیولوژی
(با دیتای آزمایشگاهی) :قانون همه یا هیچ ،آستانهي ولتاژ... ،

زمان 16 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه اصول طراحی تحقیق علمی و انتخاب روش صحیح تحقیق
در مطالعات روی انسانها

مدرس کارگاه:
دکتر لیال علی بیگلو

(فوق دکترای علوم اعصاب از دانشگاه نورثوسترن آمریکا)

سرفصل مطالب کارگاه:
انتخاب و تعریف مسألهي اصلی تحقیق
چگونه سؤالها و هدفهای تحقیق را به درستی شکل بدهیم؟
چگونه فرضیههای علمی معقول و منطقی ارائه دهیم؟
اهمیت و محدودیتهای یک تحقیق
انتخاب طراحی تحقیق صحیح
چگونگی انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق
چگونه روش مناسب برای انجام یک تحقیق را انتخاب کنیم؟
نگرانیهای اخالقی در تحقیق
زمان 17 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه پژوهشی کاربرد بیوفیدبک در اختالالت روانپزشکی

مدرسان کارگاه:

دکتر رضا رستمی
(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
دکتر رضا کاظمی
(مدير علمی و معاون پژوهش کلینیک آتیه درخشان ذهن)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با تاریخچه ،انواع بیوفیدبک و کاربرد بیوفیدبک در
ارتقای عملکرد
مبانی  EMGو  HRVبیوفیدبک
کاربرد بیوفیدبک در اختاللهای روان پزشکی
آشنایی با دستگاه بیوفیدبک و استفاده از آن در درمان
اختالالت اضطرابی و روانتنی
(کار عملی با سخت افزار و نرم افزار بیوفیدبک)

زمان 20 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با ثبت و پردازش سیگنال ()EEG

مدرسان کارگاه:
دکتر محمد میکاییلی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
مهندس پریوش پورعباسی

(کارشناس بخش پردازش داده و  EEGآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

مهندس محمدجواد درویشی

(کارشناس بخش پردازش داده و  EEGآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

آشنایی با ماهیت سیگنال EEG
معرفی کاربردهای EEG

مفاهیم مقدماتی آنالیز EEG

بخش عملی:

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه و انجام یک جلسه ثبت EEG
ش پردازش و آنالیز EEG/ERP
مقدمات پی 

زمان 21 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی پردازش تصاویر تانسور انتشار ()DTI

مدرسان کارگاه:

مهندس فرزانه کیوان فرد
مهندس محمدرضا خدایی
(کارشناس بخش پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

تصویربرداری وزندار شده با دیفیوژن ()DWI
تصویربرداری تانسور انتشار ()DTI
آشنایی اولیه با ترکتوگرافی

بخش عملی:

مقدمهای بر نرمافزارهای آنالیز تصاویر DTI

نحوهي ورود داده به نرمافزار و پیشپردازش تصاویر DTI

پردازش تصاویر DTI

زمان 25 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه تئوری-عملی آشنایی با روشهای نوین تصویربرداری تومورهای مغزی ()MRI

مدرسان کارگاه:

دکتر محمدرضا ناظم زاده
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

آشنایی با مدالیتهی تصویرگر MRI

سختافزار و تجهیزات دستگاه MRI

نح وهي تحریک و اخذ سیگنال و تصویر MR

توالیهای پالس متداول
کاربرد  MRIکانونشنال در بررسی تومورهای مغزی -مزایا و
کمبودها
مبانی و کارکردهای طیفنگاری تشدید مغناطیسی در بررسی
تومورهای مغزی
مبانی و کارکردهای تصویربرداری پرفیوژن
مبانی و کارکردهای تصویربرداری ترکتوگرافی
بخش عملی:

آشنایی با سختافزارهای الزم جهت تصویربرداری
(کویلها ،دستگاه و )...
نح وهي تنظیم پارامترهای تصویر روی اسکنر MRI
طراحی یک جلسه آزمایش عملی

زمان 25 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهي سایکوفیزیک و psychtoolbox

مدرسان کارگاه:

دکتر حسین وهابی ()IPM
مهندس پویا پاکاریان

سرفصل مطالب کارگاه:
تخمین  Psychometric Functionبا رگرسیون
اهمیت توزیع  Weibullدر سایکوفیزیک
مدلهای مختلف سطح آستانه
مفهوم تابع حساسیت ( )Sensitivity Functionو
مفهوم  JNDبه عنوان نقطهي تقاطع متعامد تابع
سایکومتریک و تابع حساسیت
معادالت ،کُدها ،و کاربرد چند نمونه محرک تصویری:
, Gabor wavelet ,spiral ,pinwheel ,RDK
missing fundamental , motion quadrature

زمانبندی دقیق محرک تصویری به وسیلهي
 synchronizeکردن آن با  refreshمانیتور

زمان 26 :مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهي نوروفیدبک پیشرفته

مدرس کارگاه:
دکتر مسعود نصرت آبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

بررسی موضوعات مطر ح شده در دو رهي مقدماتی نوروفیدبک؛
سؤال و جواب و رفع اشکال
فرکانس آلفای فردی (آلفای واقعی) :منطق و نح وهي به دست
آوردن آن
پروتکل آلفا/تتا  -بخش اول (مفاهیم پایهي پروتکل آلفا/تتا ،طراحی
درمان ،تصویرسازی
پروتکل آلفا/تتا  -بخش دوم (استفاده از پروتکل آلفا/تتا برای ارتقای
عملکرد ،اعتیاد و اختالالت اضطرابی)  -تمرین
پروتکلهای درمانی جدید برای  ،ADHDاختالالت اضطرابی،
افسردگی ،درد مزمن و غیره (پنجر ههای درمانی تککاناله،
دوکاناله و نسبتی)
نظریهي برانگیختگی مغزی به عنوان عامل اصلی انتخاب پروتکل
(پیدا کردن فرکانس پاداش ،انتخاب بهترین نقطه بر روی سر برای درمان)

بخش عملی:

نح وهي پیدا کردن فرکانس پاداش
طراحی پروتکلهای مختص هر فرد بر اساس عالئم ،ارزیابی و
تفاوتهای فردی

زمان ۲۶ :و  ۲۷مهر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره تخصصی نحوه تفسیر نقشه مغزی و کاربرد آن در تعیین پروتکلهای درمانی

مدرسان کارگاه:
دکتر رضا رستمی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
دکتر آندراس مولر

(رییس هیات مدیرهی )HBImed AG

دکتر فاطمه غالمینژاد
(روانشناس)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با مبانی و کلیات  EEGو ERP

آشنایی با نحوه تشخیص و حذف آرتیفکتها و نویزها
آشنایی با بایومارکرهای  QEEGدر افراد سالم و بیمار
آشنایی با نشانگرهای مغزی اختالل نقص توجه-بیشفعالی،
افسردگی ،دوقطبی ،وسواس ،اضطراب اجتماعی ،استرس پس
از سانحه و اسکیزوفرنی ،اختالل یادگیری ،ناتوانی ذهنی،
اختالالت عصبشناختی و اوتیسم
آشنایی با پروتکلهای درمانی و تجویز دارو بر مبنای نقشه مغزی

زمان ۲۳ :تا  ۲۵آبان ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه یک روزهی آشنایی با روش ردیابی چشم

مدرسان کارگاه:
دکتر جواد حاتمی

(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
دکتر مهدی زاهدی نوقابی

(دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
پردازش اطالعات در انسان
ویژگیهای ادراکی پایین به باال
فرایندهای شناختی باال به پایین
حافظههای انسان
حافظه (انباره) حسی
حافظه (انباره) کوتاه مدت
حافظه (انباره) بلند مدت
توجه دیداری
سامانه بینایی
انواع دیدن
کانون
فراکانون
پیرامون
پردازش دادهها
خیره شدن
پرش
مسیر پیمایش
پلک زدن و اندازه مردمک

ردیابی چشم و ردیاب چشمی
سنجههای حرکات چشم
حرکات فضایی چشم
حرکات زمانی چشم
انواع دستگاههای ردیاب چشمی
چگونگی اجرای آزمون ردیاب چشمی
مراحل پیش از انجام آزمایش
مراحل حین انجام آزمایش
مراحل پس از انجام آزمایش
روشهای پژوهش مکمل
روشهای کالمی و شفاهی
ثبتهایهمزمانازطریقسایردستگاههایسنجش
زمینهها و چشماندازهای استفاده از ردیاب چشمی
اختالالت شناختی
خواندن
تعامل انسان و رایانه
بازاریابی عصب پایه

زمان ۲۲ :آذر ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه معرفی و کاربرد آزمونهای ارزیابی کارکردهای عالی لوب فرونتال مغز

مدرسان کارگاه:
دکتر علیرضا مرادی

(عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

آقای هادی پرهون

(دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت دانشگاه خوارزمی)

سرفصل مطالب کارگاه:
آشنایی با مبانی نظری کارکردهای اجرایی و انواع آن
آشنایی با ابزارهای پرکاربرد در زمینهی سنجش کارکردهای اجرایی
اجرا ،نمره گذاری و تفسیر آزمون برج لندن ()2005 :TOL
اجرا ،نمره گذاری و تفسیر آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین
()WCST:1993

زمان ۱۴ :دی ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کارگاه دو روزهی تئوری و عملی نوروفیدبک

مدرس کارگاه:

دکتر محمد علی نظری
(عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)

سرفصل مطالب کارگاه:
مقدمهای بر نوروفیدبک و کاربردهای آن
سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط با نوروفیدبک
نحوهی پیدا کردن جایگاه الکترودها روی سر بر اساس سیستم 20-10
تمرین عملی
انواع مونتاژ در نوروفیدبک (تکقطبی ،دوقطبی ،تککاناله ،دوکاناله)
چسباندن صحیح الکترودها با حداقل مقاومت و ثبت باکیفیت نوار مغزی
( )EEGموسوم به بیسالین
مفاهیم پایهی  EEGمقدمهای بر نقشهی مغزی ()QEEG
انواع آرتیفکت ،نحوهي تشخیص و حذف آنها
تحلیل اولیهی  ،EEGبه دست آوردن مقادیر دقیق و واقعی امواج مغزی
مختلف؛ ارتباط امواج مغزی با رفتار:
تمرین عملی
ثبت نوار مغزی و ارائهی گزارش از بیسالین و تدوین پروتکل درمانی
برای  ADHDو اختالالت اضطرابی :تمرین عملی
معرفی نحوهی انجام جلسات درمانی با نوروفیدبک :آشنایی با پنجرههای
درمان (امواج مغزی ،آستانهها و انواع فیدبک)
نقش درمانگر در نوروفیدبک ،مالحظات بالینی و اخالقی
بحث در خصوص بایدها و نبایدهای نوروفیدبک و مساله سوء استفاده
از نوروفیدبک

زمان ۱۱ :و  ۱۲بهمن ماه 1397
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوازدهمین کارگاه ثبت ،تحلیل و پردازش سیگنالهای EEG

مدرسان کارگاه:
دکتر محمد میکاییلی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
دکتر علی مطیع نصرآبادی

(عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)

سرفصل مطالب کارگاه:
رو شهای تحلیل و تفسیر اطالعات به دست آمده از
سیگنا لهای مغزی
کاربرد سیگنالهای مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند
درمان اختاللهای روانپزشکی
کاربرد روشهای متعدد تحلیل سیگنالهای مغزی در زمینه
نقشه برداری مغزی
نحوهی پردازش و تحلیل سیگنال مغزی در محیطهای
 EEGLAB ،ERPLAB ،ICALABو سایر نرم افزارهای
وابسته به EEGLAB

زمان ۲۴ :تا  ۲۶بهمن ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره دو روزهی تئوری عملی آموزش مبانی نقشهبرداری مغز

مدرسان کارگاه:

دکتر رضا خسروآبادی
(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)
آقای محسن دادجو
(مسئول شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز)
دکتر میرشهرام صفری
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

سرفصل مطالب کارگاه:
انواع ثبت الکتروفیزیولوژیک از نورونها
انواع تصویربرداری عملکردی از نورونها
روشهای تعدیل فعالیت نورونها به روشهای فیزیکی،
الکتریکی ،دارویی ،ژنتیکی ،فارماکوژنتیکی ،اپتوژنتیکی ،مگنتو
ژنتیک و سونوژنتیک
روشهای تعدیل فعالیت نورونها در انسان
مبانی  EEG ،QEEGو ERP
مکانیابی الکترودها در ثبت دادههای مغزی
ثبت و تحلیل دادههای مغزی
آشنایی با برنامههای کاربردی ثبت و تحلیل EEG
کاربردهای  EEG، QEEGو ERP
مبانی نقشهبرداری مغز
آناتومی مغز
معرفی ابزارهای نقشهبرداری مغز و دستگاههای رابط مغز کامپیوتر ()BCI
کاربرد بالینی ابزار نقشهبرداری مغز
سنجشهای عصب روانشناسی

زمان ۲ :و  ۳اسفند ماه 1397
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

دوره تئوری-عملی آشنایی با مبانی تئوری و عملی  MRIو fMRI
و اصول اخذ دادهی fMRI

مدرس کارگاه:

دکتر وحید ملکیان
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)
مهندس شقایق کریمی
(کارشناس بخش  MRIآزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز)

سرفصل مطالب کارگاه:
بخش تئوری:

مبنای فیزیک MRI

نحوه تشکیل تصویر در MRI

 MRIکارکردی ()fMRI
فیزیولوژی و منشا سیگنال BOLD
انواع روش های اخذ داده  fMRIو توالی پالس های مرتبط
مروری بر روش های پیش پردازش داده کارکردی و مدل
 GLMدر پردازش داده کارکردی
بخش عملی:

آشنایی با سخت افزارهای الزم جهت تصویربرداری
(کویل ها ،دستگاه و )..
نحوه تنظیم پارامترهای تصویرگری بر روی اسکنر MRI
طراحی یک جلسه آزمایش کارکردی
تنظیم پارامترهای تصویرگری برای اخذ داده کارکردی و
اخذ یک نمونه داده وظیفه محور
زمان 8 :و  9اسفند ماه 1397
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کــارگا هها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

 TMSو کاربردهای آن در تحقیقات علوم اعصاب ،توانبخشی عصبی
روانشناسی و نورولوژی

مدرس کارگاه:

خانم دکتر لیال علی بیگلو
(فوق دکترای علوم اعصاب از دانشگاه نورثوسترن آمریکا)

سرفصل مطالب کارگاه:
تاریخچهی TMS

چگونگی عملکرد TMS

انواع تحریکهای TMS

نقاط قوت و ضعف  TMSدر مقایسه با دیگر روشهای تحریک مغز
کاربردهای  TMSدر مطالعات تحقیقاتی در بیماران مبتال به
اختالالت عصبی
کاربردهای  TMSدر مطالعات تحقیقاتی توانبخشی عصبی
کاربردهای  TMSدر مطالعات تحقیقاتی روانشناسی و روانپزشکی
کاربردهای درمانی TMS
 TMSو نقشه برداری مغز
بایدها و نبایدها ،و دغدغههای اخالقی در استفاده از TMS

زمان 16 :اسفند ماه 1397
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج
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نــمایشگاهها و کــنفرانسها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

حـضور آزمـایشگاه در نـمایشگاهها و کـنفرانسها

تاریخ

نام رویداد

محل

نوع حضور

 95/1/29الی 95/2/3

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمنهای جراحان مغز و
اعصاب

هتل اسپیناس پاالس

غرفه

 95/9/17الی 95/9/19

پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

سالن همایشهای رازی

غرفه و پنل

 96/2/12الی 96/2/14

هفتمین همایش بینالمللی علوم شناختی

سالن همایشهای رازی

غرفه و پنل

 96/2/22الی 96/2/24

سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران

سالن همایشهای برج میالد

غرفه و پنل

 14الی  18شهریورماه 1396

رویداد واسطهای مغز و رایانه در کرمانشاه

کاروانسرای تاریخی ماهیدشت

حمایت و حضور

 96/9/29الی 96/10/1

ششمین کنگرهی علوم اعصاب پایه و بالینی

سالن همایشهای رازی

حمایت ،غرفه و پنل

 ۱۱آبان ۱۳۹۶

همایش مغز و شناخت اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

حمایت و غرفه

تاریخ  ۱۶آبان ۱۳۹۶

همایش روز جهانی فیزیک پزشکی

دانشگاه شهید بهشتی

حمایت و غرفه

 96/9/7الی 96/9/9

کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان

بیمارستان امام خمینی

غرفه

 96/8/22الی 96/8/23

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نمایشگاه بینالمللی تبریز

غرفه

 ۱۸الی  ۲۲آذر ماه ۱۳۹۶

مدرسهی پاییزهی  Brain Reseach 2017دانشگاه فردوسی
مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

حمایت ،غرفه و کارگاه

 ۲۹آذرماه لغایت  ۱دی ماه سال ۱۳۹۶

ششمین کنگرهی علوم اعصاب پایه و بالینی
()BCNC 2017

سالن همایشهای رازی

حمایت ،غرفه و پنل
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

حـضور آزمـایشگاه در نـمایشگاهها و کـنفرانسها

تاریخ

نام رویداد

محل

نوع حضور

 97/02/11الی 97/02/14

کنگره رادیولوژی

مرکز همایشهای برج میالد تهران

غرفه و پنل

 97/02/15الی 97/02/19

کنگرهی جامعهی جراحان ایران

مرکز همایشهای زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

غرفه و پنل

 97/02/20الی 97/02/21

کنگره گفتار درمانی

تهران

غرفه و پنل

 97/03/31الی 97/04/01

سمپوزیوم بازتوانی شناختی

تاالر کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

غرفه و پنل

 97/04/28الی 97/04/29

کنفرانس فیزیک پزشکی

دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حمایت و حضور

تاالر امام بیمارستان امام خمینی تهران

حمایت ،غرفه و پنل

 97/06/02تا 97/06/04

سمپوزيوم بينالمللي صرع

بيمارستان خاتم االنبيا تهران

حمایت و غرفه

 97/06/14تا 97/06/16

کنگره بینالمللی دانش اعتیاد

مرکز همایشهای بینالمللی رازی

حمایت و غرفه

 97/08/02تا 97/08/04

همایش بینالمللی علوم اعصاب شیراز
(نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز)

سالن سینا و صدرا

غرفه

 97/07/26تا 97/07/29

همایش ساالنهی انجمن علمی روانپزشکان

مرکز همایشهای بیمارستان میالد

غرفه

 97/08/23تا 97/08/25

کنگره بینالمللی ام.اس

هتل المپیک

حمایت ،غرفه و کارگاه

 97/09/08تا 97/09/09

کنفرانس بازیهای رایانه ای

دانشگاه صدا و سیما

حمایت و غرفه

 97/09/21الی 97/09/23

کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

سالن همایشهای رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

حمایت و غرفه

 97/11/03الی 97/11/05

کنگره بینالمللی صرع

کتابخانه ملی ایران

حمایت و غرفه

 97/11/24الی 97/11/26

کنگره اختالالت خلقی

سالن همایشهای رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

حمایت و غرفه

 97/12/01الی 97/12/03

کنگرهی سالیانهی سکته مغزی ایران

کتابخانه ملی ایران

حمایت و غرفه

97/12/08

مراسم ویژه افتتاح «پردیسمغ ز من»

باغ کتاب تهران

حمایت و غرفه

 97/12/08الی 97/12/10

کنگره جراحی قاعده جمجمه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حمایت و غرفه

 97/12/15الی 97/12/16

سمپوزیوم نوروساینس شریف

دانشگاه صنعتی شریف

حمایت ،غرفه و پنل

 97/05/04الی  97/05/05سمینار و دورهی آموزشی پیشرفتهی نوروسایکیاتری
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سومین همایش سالیانهی هیپوفیز و جراحی قاعدهی مغز

تاریخ 95/11/28 :الی 95/11/29
محل برگزاری :تاالر ابنسینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع حضور :غرفه و پنل
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی
انجمنهای جراحان مغز و اعصاب

تاریخ 96/01/29 :الی 96/02/03
محل برگزاری :هتل اسپیناس پاالس
نوع حضور :غرفه و پنل
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

هفتمین کنگرهی بینالمللی علوم شناختی

تاریخ 96/02/12 :الی 96/02/14
محل برگزاری :سالن همایشهای رازی
نوع حضور :غرفه و پنل

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سی و سومین کنگرهی رادیولوژی ایران

تاریخ 96/02/22 :الی 96/02/24
محل برگزاری :سالن همایشهای برج میالد
نوع حضور :غرفه و پنل
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

رویداد واسطهای مغز و رایانه در کرمانشاه

تاریخ 96/06/14 :الی 96/06/18
محل برگزاری :کارونسرای تاریخی ماهیدشت
نوع حضور :حمایت و حضور

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سی و چهارمین همایش سالیانهی انجمن روانپزشکان ایران

تاریخ 96/07/25 :الی 96/07/28
محل برگزاری :سالن غرضی بیمارستان میالد
نوع حضور :غرفه ،پنل و کارگاه
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

همایش مغز و شناخت اصفهان

تاریخ96/08/11 :
محل برگزاری :دانشگاه صنعتی اصفهان
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

همایش روز جهانی فیزیک پزشکی

تاریخ96/08/16 :
محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی
نوع حضور :حمایت و غرفه
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

تاریخ 96/08/22 :الی 96/08/23
محل برگزاری :نمایشگاه بینالمللی تبریز
نوع حضور :غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

293

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگرهي روانپزشکی کودک و نوجوان

تاریخ 96/09/07 :الی 96/09/09
محل برگزاری :بیمارستان امام خمینی
نوع حضور :غرفه
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

مدرسهی پاییزهی  BRAIN RESEACH 2017دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ 96/09/18 :الی 96/09/22
محل برگزاری :دانشگاه فردوسی مشهد
نوع حضور :حمایت ،غرفه و کارگاه
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ششمین کنگرهی علوم اعصاب پایه و بالینی ()BCNC 2017

تاریخ 96/09/29 :الی 96/10/01
محل برگزاری :سالن همایشهای رازی
نوع حضور :حمایت ،غرفه و پنل
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر
فناوری اطالعات و کاربردهای هوش مصنوعی

تاریخ96/11/18 :
محل برگزاری :دانشگاه شهید چمران اهواز
نوع حضور :حمایت ،غرفه و کارگاه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای

تاریخ 96/11/25 :الی 96/11/26
محل برگزاری :دانشگاه اصفهان
نوع حضور :حمایت ،غرفه و کارگاه
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رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنفرانس بیوالکترومغناطیس ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تاریخ96/11/25 :
محل برگزاری :دانشگاه علوم پزشکی ارتش
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

299

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار روانپزشکی سالمندان

تاریخ 96/12/02 :الی 96/12/03
محل برگزاری :بیمارستان روزبه
نوع حضور :حمایت و غرفه

300

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

چهارمین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران

تاریخ 96/12/09 :الی 96/12/10
محل برگزاری :دانشگاه تربیت مدرس
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

301

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

رادیولوژی
کنگره

تاریخ 97/02/11 :الی 97/02/14
محل برگزاری :مرکز همایشهای برج میالد تهران
نوع حضور :حضور و پنل

302

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگره جامعهی جراحان ایران

تاریخ 97/02/15 :الی 97/02/19
محل برگزاری :مرکز همایشهای زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

303

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

درمانی
کنگره گفتار

تاریخ 97/02/20 :الی 97/02/21
محل برگزاری :تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

304

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمپوزیوم بازتوانی شناختی

تاریخ 97/03/31 :الی 97/04/01
محل برگزاری :تاالر کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

305

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

پزشکی
کنفرانس فیزیک

تاریخ 97/04/28 :الی 97/04/29
محل برگزاری :دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع حضور :حمایت و غرفه

306

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

سمینار و دوره آموزشی پیشرفتهی نوروسایکیاتری

تاریخ 97/05/04 :الی 97/05/05
محل برگزاری :تاالر امام بیمارستان امام خمینی تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

307

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

صرع
سمپوزيوم بينالمللي

تاریخ 97/06/02 :تا 97/06/04
محل برگزاری :بيمارستان خاتم االنبيا تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

308

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگره بینالمللی دانش اعتیاد

تاریخ 97/06/14 :تا 97/06/16
محل برگزاری :مرکز همایشهای بینالمللی رازی
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

309

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شیراز
همایش بینالمللی علوم اعصاب
(نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز)

تاریخ 97/08/02 :تا 97/08/04
محل برگزاری :سالن سینا و صدرای شیراز
نوع حضور :حمایت و غرفه

310

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

همایش ساالنهی انجمن علمی روانپزشکان

تاریخ 97/07/26 :تا 97/07/29
محل برگزاری :مرکز همایشهای بیمارستان میالد
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

311

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ام.اس
کنگره بینالمللی

تاریخ 97/08/23 :تا 97/08/25
محل برگزاری :هتل المپیک تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

312

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنفرانس بازیهای رایانهای

تاریخ 97/09/08 :تا 97/09/09
محل برگزاری :دانشگاه صدا و سیما
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

313

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بالینی
کنگره علوم اعصاب پایه و

تاریخ 97/09/21 :الی 97/09/23
محل برگزاری :سالن همایش های رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوع حضور :حمایت و غرفه

314

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگره بینالمللی صرع

تاریخ 97/11/03 :الی 97/11/05
محل برگزاری :کتابخانه ملی ایران
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

315

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

خلقی
کنگره اختالالت

تاریخ 97/11/24 :الی 97/11/26
محل برگزاری :سالن همایش های رازی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوع حضور :حمایت و غرفه

316

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگر ه سالیانه سکته مغزی ایران

تاریخ 97/12/01 :الی 97/12/03
محل برگزاری :کتابخانه ملی ایران
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

317

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

من»
مراسم ویژه افتتاح «پردیسمغ ز

تاریخ97/12/08 :
محل برگزاری :باغ کتاب تهران
نوع حضور :حمایت و غرفه

318

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کنگره جراحی قاعده جمجمه

تاریخ 97/12/08 :الی 97/12/10
محل برگزاری :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع حضور :حمایت و غرفه

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

319

رویدادها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

شریف
سمپوزیوم نوروساینس

تاریخ 97/12/15 :الی 97/12/16
محل برگزاری :دانشگاه صنعتی شریف
نوع حضور :حمایت و غرفه

320

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بـــازدیدها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

321

بازدیدها
322

بـــازدیدهـــای پایـــیــــز 95

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

1

دکتر قوامی و همکاران

95/07/03

2

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3

دانشآموزان دختر و پسر استعداد درخشان

95/07/04

4

دانشجویان ارشد و دکترای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد

6

دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

7

اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

8

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات (گروه دوم)

9

دکتر راجیمهر و دانشجویان

10

اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی

11

سخنرانی دکتر  Nirui Agrawalو هیئت همراه

12

افراد شرکتکننده در کارگاه نوروفیدبک از آزمایشگاه

14

اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی

15

اساتید و دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

16

مدرسه استعدادهای درخشان شهید باهنر

17

اساتید و دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

18

اساتید و دانشجویان علومپایه دانشگاه صنعتی شریف

19

دانشکده علوم تغذیه دانشگاه تهران

20

اساتید گروه آتیه درخشان ذهن

21

آقای دکتر ولی و هیات همراه

22

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

95/08/17

23

شرکتکنندگان کارگاه MRS

95/08/7

24

شرکتکنندگان کارگاه EEG

95/08/13

95/07/08
95/07/14
95/07/14
95/07/17
95/07/17
95/07/18
95/07/24
95/07/27
95/07/28
95/07/29
95/08/2
95/08/2
95/08/3
95/08/5
95/08/5
95/08/9
95/08/12
95/08/15

بازدیدها

بـــازدیدهـــای پایـــیــــز95

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

25

دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

95/8/17

26

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

95/8/17

27

رییس دانشکده مکانیک شریف و دانشجویان

95/8/17

28

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

95/8/17

29

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

95/8/17

30

بیمارستان کوثر شیراز

95/8/18

31

دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

95/8/18

32

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

95/8/19

33

دانشجویان تصویربرداری پزشکی دانشگاه تهران

95/8/19

34

شرکتکنندگان در کارگاه tES

95/8/20

35

دکتر شعبانی و هیات همراه

95/08/23

36

دانشجویان زبان و ادبیات خارجی تهران

95/08/24

37

دانشجویان مهندسی پزشکی تهران

95/08/24

38

دانشجویان بیوانفورماتیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

95/08/24

39

دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

95/08/25

40

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

95/08/26

41

اساتید و دانشجویان ریاضی و علوم کامپیوتر

95/08/26

42

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

95/08/24

43

دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

95/08/27

44

شرکتکنندگان در کارگاه نوروفیدبک

95/08/27

45

دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه تهران

95/09/01

46

باشگاه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

95/09/01
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بازدیدها
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بـــازدیدهـــای پایـــیــــز95

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

47

دانشگاه عالمه طباطبایی

95/09/01

48

بیمارستان روزبـه

95/09/02

49

دانشجویان گروه تربیت بدنی دانشگاه تهران

95/09/02

50

دانشگاه عالمه طباطبایی

95/09/02

51

دانشکده علوم و فنون نوین

95/09/03

52

بیمارستان شریعتی

95/09/03

53

باشگاه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

95/09/09

54

دانشگاه عالمه طباطبایی

95/09/13

55

دانشگاه عالمه طباطبایی

95/09/14

56

بازدید هیئت سوئدی

95/09/15

57

اساتید خارجی کنگره علوم اعصاب شناختی

95/09/17

58

ریاست دانشکده علوم پایه فردوسی مشهد

95/09/18

59

دانشجویان پزشکی تهران

95/09/24

60

دانشجویان مهندسی پزشکی تهران

95/09/24

61

شرکت کنندگان کارگاه

fMRI

95/09/24

62

دانشجویان کاردرمانی دانشگاه شهید بهشتی

95/09/25

63

دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

95/09/28

64

دانشجویان روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

95/09/29

65

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

95/09/29

66

دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

95/09/30

67

دکتر رضا رستمی و هیئت همراه

95/10/06

68

دانشگاه عالمه طباطبایی

95/10/06

69

دکتر خسروآبادی و هیئت همراه

95/10/07

بازدیدها

بـــازدیدهـــای زمستـــــان 95

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

70

دانشجویان دانشکده برق دانشگاه تهران

95/10/13

71

دکتر محمدتقی جغتایی و هیئت همراه

95/10/16

72

شرکتکنندگان در کارگاه EEG

95/10/16

73

رییس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی ارتش

95/10/19

74

دکتر محمدحسین حریرچیان و هیئت همراه دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه نورولوژی

95/10/23

75

گروه مغز و اعصاب مرکز طبی کودکان

95/10/25

76

بازدید اساتید و دانشجویان دفتر ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی تهران

95/10/25

77

اعضای هیات علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

95/11/04

78

دکتر همتی و گروه فلسفه ذهن از قم

95/11/20

79

شرکت کنندگان در کارگاه fMRI

95/11/20

80

دانشگاه علوم پزشکی ایران

95/11/25

81

برگزیدگان مرحله اول مسابقه ملی دانش مغز()Brain bee

95/11/25

82

پروفسور لوزانو ،رئیس دپارتمان جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تورنتو کانادا

95/11/26

83

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

95/12/08

84

دانشآموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

95/12/08

85

دانشآموزان دبیرستان دکتر حسابی

95/12/09

86

اعضای شرکت بوش آلمان

95/12/11

87

اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات بیوفیزیک دانشگاه تهران

95/12/16

88

شرکت مپنا

95/12/16

89

دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

95/12/18

90

متخصصین مرکز طبی کودکان و اساتید دانشکده برق دانشگاه تهران

95/12/23

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بـازدیدهـای تابستـان 96

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

91

پژوهشکده علوم شناختی

96/01/21

92

آقای پورفسور ولوا استاد دانشگاه پیکاردی فرانسه و آقای دکتر نظری

96/01/29

93

شرکتکنندگان خارجی هفتمین کنگره بینالمللی علوم شناختی

96/02/12

94

دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

96/02/13

95

شرکتکنندگان خارجی هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی

96/02/14

96

اساتید و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

96/02/20

97

دانشگاه عالمه طباطبایی

96/02/25

98

اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

96/02/26

99

اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

96/02/31

100

پژوهشگاه رویان

96/04/19

101

دکتر اخالقپور

96/05/09

102

جمعی از دانشجویان شرکتکننده در دومین مدرسه علوم شناختی

96/05/11

103

مدرسه دانش آموزی ستاد علوم شناختی

96/05/15

104

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

96/05/15

105

بنیاد ملی نخبگان

96/05/21

106

بازدید پروفسور وادا از دانشگاه ریوکیو ژاپن

96/05/30

107

پردیس کیش دانشگاه تهران

96/05/31

108

اساتید و دانشجویان گروه زبانشناختی

96/07/25

109

اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

96/07/30

110

دانشجویان بنیاد ملی نخبگان

96/08/01

بازدیدها

بـــازدیدهـــای پایـــیــــز96

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

111

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

96/08/01

112

از اساتید و دانشجویان کشور لبنان

96/08/07

113

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیئت همراه

96/08/08

114

اساتید رشته زبانهای خارجه دانشگاه تهران

96/08/08

115

دکتر کامبیز پوررضایی از Drexel University

96/08/11

116

دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

96/08/23

117

دانشجویان دانشکده برق داشنگاه تهران

96/08/30

118

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

96/09/01

119

دانشجویان فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

96/09/05

120

گروهی از اساتید و محققین کشورهای فرانسه ،اتریش ،يونان و کره جنوبی ،پرتغال

96/09/08

121

پروفسور کارلوسص توماس ،نماینده سازمان حمایت و ارزیابی
تحصیالت تکمیلی جمهوری فدرال برزیل

96/09/09

122

اساتید و دانشجویان دانشگاه مالک اشتر

96/09/11

123

دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

96/09/13

124

دکتر خرازی دبیر ستاد توسعه علوم شناختی

96/09/13

125

انجمن رادیولوژی ایران

96/09/18

126

دانشجویان رشته زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

96/09/23

127

اساتید و دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران

96/09/26

128

دانشجویان رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش

96/09/26

129

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه تهران

96/09/29
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

130

دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران

96/10/09

131

اعضای کلینیک سالمت ذهن فضای مجازی از آزمایشگاه

96/10/20

132

پژوهشگران کشور پاکستان

96/10/26

133

دکتر نیلیپور ،پروفسور والکولیس (استرالیا) و دکتر مجید برکتین

96/11/02

134

معاون و مدیران مدارس استعداد درخشان

96/11/08

135

دانشگاه علوم پزشکی ایران

96/11/24

136

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد واحد کرج

96/11/25

137

موسسه پژوهشی کودکان دنیا

96/11/28

138

شرکتکنندگان همایش علوم شناختی

96/12/15

139

دکتر وهابی و دکتر برجی دانشگاه فلوریدا

96/12/13

140

دانشجویان زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

96/12/16

141

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

96/12/21

142

دانشجویان برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

96/12/21

143

دکتر فراهانی

96/12/22

144

دکتر مباشری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیویزیک دانشگاه تهران

96/12/24

بازدیدها

بـــازدیدهـــای بهــــــار 97

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

1

هیئت سوئدی (دانشگاه چالمرز)

97/01/20

2

دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

97/01/21

3

بازدید هیئت آلمانی

97/02/28

4

انجمن آلزایمر

97/02/02

5

جناب آقای دکتر زالی و هیئت همراه

97/02/08

6

دانشجویان رشته روانشناسی

97/02/10

7

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

97/02/13

8

وزیر علوم سوئیس و هیئت همراه

97/02/17

9

اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

 97/02/20و 97/02/19

10

دکتر برفهای

97/02/25

11

اساتید و دانشجویان دانشگاه شریف

97/02/26

12

جناب آقای دکتر عزیزی

97/03/02

13

دانشجویان رشته رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران

97/03/05

14

اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش

97/03/07

15

معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

97/03/08

16

قائممقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

97/03/09

17

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

97/03/12

18

دانشجویان گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

97/03/21

19

دانشجویان علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

97/03/21
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بـازدیدهـای پایـیـز 97
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

20

دانشجویان پژوهشگاه علوم شناختی

97/04/04

21

شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

97/04/09

22

معاونین و مدیران دانشکده فنی دانشگاه تهران

97/04/11

23

مدیران و معاونین دانشگاه صنعتی شریف

97/04/16

24

جناب آقای دکتر تحیری از شیراز

97/04/16

25

پروفسور دنیل جورج از فرانسه و هیئت همراه

97/04/25

26

پژوهشگاه رویان

97/04/26

27

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم

97/04/26

28

دانشجویان گروه شنواییسنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران

97/04/31

29

هیئت سوری -لبنانی

97/05/02

30

شرکتکنندگان مدرسه دانشجویی ستاد علوم و فناوریهای شناختی

97/05/23

31

دانشجویان رشته هوش مصنوعی دانشگاه عالمه طباطبایی

97/06/04

32

اعضای خارجی کمیته ASC2018

97/06/13

33

شرکتکنندگان کنگره اعتیاد

97/06/17

34

مدرسه استعدادهای درخشان شهید باهنر

97/07/24

35

جناب آقای دکتر اسکوئی عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران و هیئت همراه

97/07/24

36

دکتر مارتین والتر از آلمان

97/07/10

37

اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

97/07/14

38

اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

97/07/17

39

جناب آقای دکتر سعید صانعی و جناب آقای دکتر شاهین نصر

97/07/18

40

اساتید دانشگاه نیشابور

97/07/19

بازدیدها

بـــازدیدهـــای پایـــیــــز97

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

41

شرکت بهداد طب

97/07/23

42

اعضای انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه تهران

97/07/26

43

محققان مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی

97/07/28

44

اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

97/08/01

45

دانشجویان دانشکده زیست دانشگاه تهران

97/08/07

46

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

97/08/22

47

دانشجویان مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

97/08/23

48

دانشجویان دانشگاه توانبخشی و علوم بهزیستی

97/08/27

49

اعضای انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

97/08/30

50

آقای سیاوش صفاریان پور و هیئت همراه (فیلم مستند)

97/09/06

51

دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه الزهرا

97/09/11

52

دانشجویان کارشناسی ارشد علوم شناختی دانشگاه تهران

97/09/12

53

اعضای انجمن علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی (کارشناسی ارشد)

97/09/18

54

دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید مطهری

97/09/19

55

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

97/09/20

56

دانشجویان دکتری فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از fNIRS

97/09/24

57

دانشجویان ارشد فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از fNIRS

97/09/28

58

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

97/09/25

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ردیــف

نـام تیــم  /فـــرد بازدیـــد کننــده

تــاریخ

59

دانشجویان دکترای رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

97/10/02

60

دانشجویان تربیتبدنی فیزیولوژی پردیس کیش دانشگاه تهران

97/10/04

61

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوفیزیک دانشگاه مالک اشتر

97/10/09

62

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

97/10/12

63

رئیس و  5نفر از محققان پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی

97/10/16

64

دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه ایران

97/10/16

65

مدیرکل اداره کل تجهیزات پزشکی و هیئت همراه

97/10/19

66

موسسه مسیر امید (مستند)

97/11/02

67

دانشآموزان مدرسه طلوع

97/11/07

68

دانشآموزان مدرسه طلوع

97/11/14

69

اعضای انجمن علوم اعصاب دانشگاه ایران

97/11/30

70

شرکتکنندگان مدرسه دانشآموزی Brain Bee

97/12/09

71

دانشجویان روانشناسی دانشگاه کاشان

97/12/15

72

محققان و اساتید مرکز تحقیقات دانشگاه قزوین

97/12/21

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز شنبه  95/06/13در برنامهای میزبان دکتر سیدکمال خرازی دبیر ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی ،مشاور عالی
ستاد در امور آموزش و جمعی از رؤسای انجمنهای علمی مرتبط با این حوزه بود.
حاضرین در جلسه آقایان دکتر خرازی دکتر جغتایی ،دکتر جلیلی ،دکتر شکوریراد ،دکتر تهرانیدوست ،دکتر ساغری ،دکتر جالل شکوهی ،دکتر عباسیون
دکتر فالحی ،دکترعبدالهیفرد ،دکتر برفهای ،دکتر هاشمی مالیری ،دکتر رحمت ،دکتر آی ،دکتر قدیری و دکتر حسینزاده بودند.

بازدید رؤسا و جمعی از اعضای انجمنهای علمی کشور
شهریورماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
مهرماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
آبانماه 1395

بازدید دانشجویان دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
آذرماه 1395
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید هیئت سوئدی
آذرماه 1395

بازدید اساتید و متخصصین گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دیماه 1395

حضور متخصصین نورولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان
دیماه 1395

334

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید آقاي دكتر مقيمي ودانشجويان فردوسی مشهد
آذرماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دیماه 1395

بازدید پروفسور آندرس لوزانو از کانادا
بهمنماه 1395

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید شرکت بوش آلمان
اسفندماه 1395

بازدید متخصصین مرکز طبی کودکان و اساتید دانشکده برق دانشگاه تهران
اسفندماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
مهرماه 1395

بازدید دختران دانش آموز سمپاد (استعدادهای درخشان)
مهرماه 1395

بازدید بیمارستان کوثر شیراز
آبانماه 1395

بازدید پسران دانش آموزان سمپاد (استعدادهای درخشان)
مهرماه 1395
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
آذرماه 1395

بازدید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی
آذرماه 1395

بازدید دانشجویان مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آذرماه 1395

بازدید دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی
دیماه 1395

بازدید آقای دکتر محمدتقی جغتایی و هیئت همراه
دیماه 1395
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بازدید آقای دکتر محمد حسین حریرچیان و هیئت همراه
(گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،دیماه 1395

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید برگزیدگان مرحله اول مسابقه ملی دانش مغز()Brain bee

بهمنماه 1395

بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی
اسفندماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات بیوفیزیک دانشگاه تهران
اسفندماه 1395

بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
اسفندماه 1395

بازدید دانش آموزان دبیرستان دکتر حسابی
اسفندماه 1395

بازدید دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اسفندماه 1395
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید دانش آموزان استعداد درخشان شهید باهنر
آبانماه 1395

بازدید اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آذرماه 1395

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه مالک اشتر
آذرماه 1396
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بازدید اعضای پژوهشگاه رویان
تیرماه 1396

جلسه و بازدید مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیئت همراه
آبانماه 1396

بازدید انجمن رادیولوژی ایران
آذرماه 1396

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید دکتر کامبیز پوررضایی از دانشگاه Drexel

آبانماه 1396

بازدید پروفسور فابریک ولوا از فرانسه
فروردینماه 1396

بازدید پروفسور وادا از دانشگاه ریو کیو ژاپن
مردادماه 1396

بازدید گروهی از اساتید و محققین کشورهای فرانسه ،اتریش ،يونان ،کرهی جنوبی و پرتغال
آذرماه 1396

بازدید شرکت کنندگان خارجی هفتمین کنگره بینالمللی علوم شناختی
اردیبهشت ماه 1396

بازدیدکارلوستوماس(نمایندهیسازمانحمایتوارزیابیتحصیالتتکمیلیجمهوریفدرالبرزیل)
آذرماه 1396
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اردیبهشتماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی
اردیبهشتماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
اردیبهشتماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
اردیبهشتماه 1396

بازدید پژوهشگران از کشور پاکستان
دیماه 1396
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بازدید جمعی از دانشجویان شرکت کننده در دومین مدرسه علوم شناختی
مردادماه 1396

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید اساتید پردیس کیش دانشگاه تهران
مردادماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان زبانشناسی دانشگاه تهران
مهرماه 1396

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
آبانماه 1396

بازدید اعضای بنیاد ملی نخبگان
شهریورماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
مهرماه 1396

بازدید جمعی از دانشجویان بنیاد ملی نخبگان
آبانماه 1396
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان از کشور لبنان
آبانماه 1396

بازدید دانشجویان فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آذرماه 1396

بازدید کارلوس توماس ،نماینده سازمان حمایت و ارزیابی تحصیالت تکمیلی جمهوری فدرال برزیل
آذرماه 1396

342

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید اساتید رشته زبانهای خارجه دانشگاه تهران
آبانماه 1396

جلسه و بازدید مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیئت همراه
آبانماه 1396

بازدید دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
آذرماه 1396

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید اساتید و دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران
آذرماه 1396

بازدید دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
اسفندماه 1396

بازدید اساتید و دانشجویان دکتری دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
اسفندماه ۱۳۹۶

بازدید دانشجویان رشته زیستشناسی دانشگاه شهید بهشتی
آذرماه 1396

بازدید دانشجویان رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آذرماه 1396

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران
دیماه 1396
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بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید دکتر جین چن استاد دپارتمان بیوفیزیک دانشگاه تورنتو کانادا
فروردینماه ۱۳۹۷

جلسه و بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم آقای دکتر برومند و آقای دکتر شریفی
خردادماه 1397

بازدید اساتید و دانشجویان برق و کامپیوتر دانشگاه شریف
آبانماه 1397

344
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جلسه و بازدید اساتید اعضای انجمن ماشین بینایی
خردادماه 1396

بازدید دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
مهرماه 1397

بازدید اساتید دانشگاه ایران (رشتههای پزشکی ،روانپزشکی ،نوروسرجری و )...
آبانماه 1397

بازدیدها

مـدیریت
آمـوزش و
تـرویج

بــازدیدهای مــهم

بازدید اساتید و دانشجویان رشته پرتو پزشکی ،دانشگاه شهید بهشتی
آبانماه 1397

دانشجویان بیوفیزیک ،دانشگاه مالک اشتر
دیماه 1397

دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
دیماه 1397

دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه تهران
آذرماه 1397

دانشجویان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دیماه 1397

دانشجویان و اساتید مرکز تحقیقات دانشگاه قزوین
اسفندماه 1397
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تــفاهمنــامهها

تفاهمنامههای داخلی

تفاهمنامههای خارجی

در راستای توسعه همکاری و مساعدت در انجام پروژههای تحقیقاتی ارجاع شده از مراکز
مختلف و افزایش همکاری تفاهمنامههایی میان آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و سایر
مراکز پژوهشی تحقیقاتی در سراسر کشور منعقد گردیده که به موجب آنها دانشجویان
و محققین میتوانند از امکانات آزمایشگاه در انجام پروژههای تحقیقاتی خود با شرایط
مندرج در تفاهمنامه استفاده نمایند.

حوزه نقشهبرداری مغز
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز اولین آزمایشگاه چند منظوره در 
در ایران به شمار میرود .این آزمایشگاه عالوه بر خدمات داخلی تالش دارد خدمات
بینالمللی نیز ارائه دهد و با دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی و صنعتی در
داده و به اشتراکگذاری
سراسر جهان همکاری نماید .همکاری با مراکز بینالمللی ثبت 
تجربیاتشان منجر به ارائهی راهحلهای جامع در حوزهی ثبت دادههای مغز و تحریک
مغزی میشود و کیفیت تحقیقات پزشکی در سراسر جهان را بهبود میبخشد.
از جمله تفاهمنامههای خارجی انجام شده میتوان به تفاهمنامهی همكاري علمي و
فناوری بين آزمايشگاه ملي نقشهبرداري مغز و دپارتمان نورولوژي دانشگاه علوم پزشکی
وين اشاره نمود ،که در تاریخ دوم آبان  ۱۳۹۶با دپارتمان نورولوژی دانشگاه وین در
زمینهی انجام پژوهشهای مشترک طی  ۳سال آینده منعقد شده است.
طبق این تفاهمنامه تسهیالتی برای همکاریهای علمی و انجام پروژههای تحقیقاتی برای
دانشجویان و پژوهشگران هر دو کشور برای به انجام رساندن موارد مذکور در تفاهمنامه
ارائه میشود.
بر اساس این تفاهمنامه آموزش محققین در هر دو کشور نیز امکان پذیر است.
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روابط عمومی
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تــفاهمنــامهها

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در حال حاضر با مؤسسات بسیاری همکاری میکند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف

نام مرکز

تاریخ انعقاد

مدت اعتبار

1

پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی ()IPM

97/12/21

 2سال

2

دانشگاه شهید بهشتی

97/12/11

 2سال

3

دانشگاه گیالن

97/11/17

 2سال

4

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

97/02/02

 2سال

5

تحوالت نوین یادمان (تولیدکننده سامانههای ذخیره سازی و تبادل تصاویر پزشکی)

97/10/12

 1سال

6

بنیاد ملی بازیهای رایانهای

97/08/30

 2سال

7

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

97/08/09

 2سال

8

دانشگاه علوم پزشکی تهران

97/08/06

 3سال

9

دانشگاه صنعتی شیراز

97/08/03

 2سال

10

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

97/08/03

 2سال

11

دانشگاه شیراز

97/08/03

 2سال

12

مرکز تصویربرداری سهروردی

97/07/16

 2سال

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

349

روابط عمومی
و رسانه

350

تــفاهمنــامهها

ردیف

نام مرکز

تاریخ انعقاد

مدت اعتبار

13

مرکز تصویربرداری دارالشفا کوثر

97/07/16

 2سال

14

مرکز تصویربرداری توسکا

97/07/16

 2سال

15

بیمارستان تندیس

97/07/01

 1سال

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

97/06/31

 2سال

17

کلینیک مغز و شناخت

97/06/01

 1سال

18

مجتمع آموزشی ،پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

97/06/01

 1سال

19

مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

97/05/03

 2سال

20

بنیاد بیماریهای نادر

97/05/01

 2سال

21

دانشگاه فردوسی مشهد

97/04/26

 3سال

22

دانشگاه نیشابور

97/03/28

 2سال

23

قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور

97/01/27

 1سال

24

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

96/12/13

 2سال

25

دانشگاه شهيد چمران اهواز

96/10/27

 2سال
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ردیف

نام مرکز

تاریخ انعقاد

مدت اعتبار

26

مرکز تحقیقات گوش گلو بینی و سر و گردن

96/10/02

 2سال

27

مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

96/07/17

 2سال

28

جهاد دانشگاهی استان البرز

96/06/15

 1سال

29

پژوهشکده علوم شناختی (غیردولتی-غیرانتفاعی)

96/05/10

 5سال

30

مرکز تحقيقات علوم اعصاب شيراز

96/05/01

 2سال

31

دانشکده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

96/02/13

 2سال

32

تفاهم نامه با دانشگاه اتریش

24.10.2017

 2سال

33

پژوهشـکده تحقيقـات زيست پزشکي دانشـگاه تهـران

95/12/18

 2سال

34

مرکز راهبردي فناوري هاي همگرا ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

95/12/18

 2سال

35

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي ايران

95/10/01

 2سال

36

شاخهي نوروسايکولوژي مرکز تحقيقات تروما و جراحي سينا
(دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران)

95/08/28

 1/5سال

37

دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران

95/08/15

 2سال

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

351

روابط عمومی
و رسانه

پوشش گسترده خبری رسانه از افتتاح آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -مردادماه 1395
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)  -مردادماه 1395
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  -مردادماه 1395
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)  -مردادماه 1395
باشگاه خبرنگاران جوان  -مردادماه 1395
باشگاه خبرنگاران جوان -تیرماه 1395
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  -مردادماه 1395
خبرگزاری مهر -مردادماه 1395
خبرگزاری فارس -مردادماه 1395
خبرگزاری برنا -مردادماه 1395
روابط عمومی دانشگاه تهران -مردادماه 1395
ستاد علوم و فناوریهای شناختی -مردادماه 1395
روزنامه کیهان -مردادماه 1395
روزنامه جامجم  -مردادماه 1395
روزنامه اطالعات  -مردادماه 1395
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روابط عمومی
و رسانه

پوشش گسترده خبری رسانه از افتتاح آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

نشست و پوشش خبری سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز2و3
مهرماه 1396

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری -شهریورماه 1396
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)  -شهریورماه 1396
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  -شهریورماه 1396
باشگاه خبرنگاران جوان  -شهریورماه 1396
خبرگزاری فارس  -شهریورماه 1396
خبرگزاری دانشجو  -شهریورماه 1396
پایگاه خبری و تحلیلی آدینه نو  -شهریورماه 1396
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  -مهرماه 1396
خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)  -مهرماه 1396
خبرگزاری فارس -مهرماه 1396
باشگاه خبرنگاران جوان  -مهرماه 1396
ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی -مهرماه 1396
سایت خبری شبکه خبر -مهرماه 1396
بنیاد علمی نخبگان -مهرماه 1396
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روابط عمومی
و رسانه

نشست و پوشش خبری سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز2و3
مهرماه 1396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

پوشش خبری مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (-)iBCICآذر ماه 1396

خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا)  -آذرماه 1396
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  -آذرماه 1396
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  -آذرماه 1396
خبرگزاری مهر -آذرماه 1396
باشگاه خبرنگاران جوان -آذرماه 1396
ستاد توسعه و علوم شناختی -آذرماه 1396
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روابط عمومی
و رسانه

پوشش خبری مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (-)iBCICآذر ماه 1396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

رسـانههای تـصویری

دکتر محمدرضا آی ،رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ایران
برنامه چرخ

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکترسیدکمال خرازی
شبکه خبر
358
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دکتر محمدرضا آی ،رئیس آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ایران
برنامه چرخ

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
شبکه خبر

روابط عمومی
و رسانه

رسـانههای تـصویری

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر حسین قدیری
شبکه چهار

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر غالمعی حسینزاده
شبکه چهار ،برنامه رهآورد

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر حسین قدیری
شبکه خبر

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر رضا رستمی
شبکه چهار ،برنامه رهآورد
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

359

روابط عمومی
و رسانه

رسـانههای تـصویری

اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر شهرام اخالقپور
شبکه چهار ،برنامه رهآورد

سی و چهارمین کنگرهی ساالنهی انجمن علمی روانپزشکان ایران
دکتر غالمعی حسینزاده ،شبکه چهار ،برنامه رهآورد
360
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اولین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ،دکتر رضا راجیمهر
شبکه چهار ،برنامه رهآورد

سی و چهارمین کنگرهی ساالنهی انجمن علمی روانپزشکان ایران
دکتر محمدرضا ناظمزاده ،شبکه چهار ،برنامه رهآورد

روابط عمومی
و رسانه

رسـانههای تـصویری

سی و چهارمین کنگرهی ساالنهی انجمن علمی روانپزشکان ایران
آقای دکتر فرید توفیقنیا ،شبکه چهار ،برنامه رهآورد

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه ( ،)iBCICشبکه خبر

معرفی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
رادیو فرهنگ
برنامه ایران آفرین
مسابقه ملی واسط مغز و رایانه
دکتر بهادر مکی آبادی
رادیو فرهنگ
برنامه کافه نیمروز

اولین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه ( ،)iBCICدکتر بهادرمکیآبادی
شبکه خبر

نقشهبرداری مغز و خدمات
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
دکتر حسین قدیری
رادیو جوان ،برنامه کاوشگر
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

361

روابط عمومی
و رسانه

نشست بهارانه کاربران آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز 97/01/23

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری دانشجو
پایگاه خبری و تحلیلی آدینه نو
شبکه خبر
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روابط عمومی
و رسانه

مدرسه بهاره علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد ۹۷/۰۲/۰۴

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری دانشجو
بنیاد ملی نخبگان
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خبرگزاری صدا و سیما
دانشگاه فردوسی مشهد
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
خبرگزاری فارس
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
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روابط عمومی
و رسانه

کارگاه بینالمللی تحریک مغز و کاربردها ۹۷/۰۳/۲۷

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خبرگزاری فارس
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری مهر
بنیاد ملی نخبگان
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سایت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
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روابط عمومی
و رسانه

خدمات نوین در حوزه پردازش تصویر ۹۷/۰۴/۱۳ MRI

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری جوان آنالین
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روابط عمومی
و رسانه

آموزش برگزیدگان ۹۷/۰۴/۱۷ BRAIN BEE

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری گروه آموزشی علوم شناختی ایران
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان
خبرگزاری بازتاب
خبرگزاری برنا
خبرگزاری صدا و سیما
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روابط عمومی
و رسانه

برگزاری اولین جشنواره پژوهش و فناوری نقشهبرداری مغز ایران ۹۷/۰۴/۲۴

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری قطره
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
شبکه خبر
بنیاد ملی نخبگان
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
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روابط عمومی
و رسانه

انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه فردوسی مشهد ۹۷/۰۴/۳۱

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری بنیاد ملی نخبگان
خبرگزاری قطره
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری بازتاب
سایت دانشگاه فردوسی مشهد
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روابط عمومی
و رسانه

راهاندازی سرور قدرتمند محاسباتی آزمایشگاه ۹۷/۰۵/۱۶

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری فارس

یرازگربخ

خبرگزاری قطره
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری دانشجو
بنیاد ملی نخبگان
اخبار رادیو جوان
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
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369

روابط عمومی
و رسانه

برگزاری مدرسه تابستانه دانشجویی علوم اعصاب شناختی ۹۷/۰۵/۱۷

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری مهر
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری نوروسافاری
خبرگزاری دانشجو
بنیاد ملی نخبگان
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری صدا و سیما
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روابط عمومی
و رسانه

برگزاری ششمین مدرسه تابستانه مغز و شناخت ویژه دانش آموزان دختر
۹۷/۰۵/۲۳

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری مهر

یرازگربخ

یرازگربخ

خبرگزاری فارس
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
بنیاد ملی نخبگان
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
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371

روابط عمومی
و رسانه

فراخوان و برگزاری مرحله حضوری دومین مسابقه fMRI
۹۷/۰۵/۲۹ - ۹۷/۰۱/۲۷

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری دانشجو
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه خبرنگاران جوان
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
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روابط عمومی
و رسانه

برگزاری هفتمین مدرسه تابستانه مغز و شناخت ویژه دانش آموزان پسر
۹۷/۰۶/۰۵

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری قطره

یرازگربخ

یرازگربخ

خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
بنیاد ملی نخبگان
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
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روابط عمومی
و رسانه

برگزاری مدرسه تابستانه مغز و شناخت ویژه دبیران انجمنهای مغز و شناخت
۹۷/۰۶/۱۰

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری فارس
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری قطره
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
بنیاد ملی نخبگان
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
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روابط عمومی
و رسانه

فراخوان و برگزاری مرحله حضوری دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه
۹۷/۰۷/۰۴ - ۹۷/۰۵/۱۴

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری دانشجو

یرازگربخ

یرازگربخ

بنیاد ملی نخبگان
باشگاه خبرنگاران جوان
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
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روابط عمومی
و رسانه

برگزاری نشست خبری دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران و
اولین جشنواره پژوهش و فناوری نقشهبرداری مغز ایران ۹۷/۰۷/۱۴

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری آنا
خبرگزاری مفدا
خبرگزاری فارس
پایگاه خبری بازتاب
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری دانشجو
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه خبرنگاران جوان
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس
سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
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روابط عمومی
و رسانه

انتشار خبر و بازتاب رسانهای برگزاری دومین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری
مغز ایران و اولین جشنواره پژوهش و فناوری نقشهبرداری مغز ایران
۹۷/۰۷/۱۹ - ۹۷/۰۷/۱۸

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا

یرازگربخ

یرازگربخ

بخش خبری شبکههای یک ،چهار ،خبر
شبکههای سالمت و آموزش
پایگاه خبری بازتاب
باشگاه خبرنگاران جوان
خبرگزاری صدا و سیما

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

انتشار خبر انعقاد تفاهمنامه دانشگاههای شیراز ۹۷/۰۸/۰۹

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری فارس
سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری مهر
باشگاه خبرنگاران جوان
بنیاد ملی نخبگان
خبرگزاری دیدهبان علم ایران

378
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روابط عمومی
و رسانه

نشست هماندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ۹۷/۰۸/۱۹

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

یرازگربخ

یرازگربخ

سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سایت دانشگا ه علوم پزشکی ایران
سایت دانشگا ه علوم شهید بهشتی
سایت دانشگاه تربیت مدرس

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

خبر برگزاری مسابقه ۹۷/۰۸/۲۰ BRAIN BEE 2019

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اخبار جوانههای شبکه دو
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری مهر
خبرگزاری علم و فناوری
سایت کانون فرهنگی آموزش
ستاد توسعهی علوم و فناوریهای شناختی
خبرگزاری صدا و سیما
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روابط عمومی
و رسانه

برنامه مستند بر بنیان دانش ۹۷/۰۸/۲۳

یرازگربخ

یرازگربخ

شبکه خبر

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

راهاندازی چهار خدمت جدید در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ۹۷/۱۱/۱۵

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری آنا
خبرگزاری قطره
خبرگزاری صدا و سیما
خبرگزاری مهر
خبرگزاری فارس

382
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روابط عمومی
و رسانه

فراخوان سومین مسابقه ملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی با محور
ایدهپردازی در زمینه بررسی اختالالت یادگیری ۹۷/۱۲/۱۹

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری قطره

یرازگربخ

یرازگربخ

یرازگربخ

خبرگزاری دیدهبان علم ایران
خبرگزاری فارس
خبرگزاری مهر
خبرگزاری کارآفرینان
خبرگزاری اخبار علمی
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی مازندران
خبرگزاری ایسکانیوز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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روابط عمومی
و رسانه

معرفی خدمات و فعالیت های آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 97/11/06
به مناسبت دهه فجر

برنامه چرخ
شبکه چهار

384
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روابط عمومی
و رسانه

بازتاب رسانهای فعالیت بایوبانک نقشهبرداری مغز ایران ۹۷/۰۸/۲۸

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

یرازگربخ

یرازگربخ

یرازگربخ

خبرگزاری قطره
خبرگزاری دیدهبان علم ایران
خبرگزاری ایسکانیوز

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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مدیریت ارتباط با مشتری
CRM

386
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کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

387

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

پــروژهها

تـحلیلآمـاری
با توجه به تجهیزات به روز آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز و اهداف آزمایشگاه در پیشبرد و ارائه خدمات تخصصی به پژوهشگران ایرانی و بینالمللی ،با

وجود گذشت تنها دو سال از افتتاح آزمایشگاه ،پروژه های زیادی با استفاده از تجهیزات موجود به انجام رسیده است.
گزارش فعالیتهای انجام شده به صورت خالصه ،به شرح زیر میباشد:

388

پروژهها

تعداد ساعت

در حال انجام

173

انجام شده

۲۴۲

پذیرش شده

۵۱۷

آزمایشگاه

تعداد ساعت

آزمایشگاه MRI

3029

آزمایشگاه EEG

2432

آزمایشگاه fNIRS

308

آزمایشگاه TMS

421

آزمایشگاه tES

159

آزمایشگاه پردازش تصویر

919

آزمایشگاه پردازش سیگنال

851

کل آزمایشگاهها

8119

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تعداد پروژههای آزمایشگاه
ملی نقشه برداری مغز

Mental disorder

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
Neurological disorder
Other

3

2

1

0

Hyposemia

Cancer

Hydrocephalus

Vogt-Koyanagi-Harada Disease

Lung Imaging

Diabetic

Addiction

Asthma

Seizure

GBM

MS

Aphasia

Tumor

Tinnitus

stroke

Spinal Cord Injury (SCI)

Parkinson

Neglect

M.S.

Epilepsy

C.P.

Autism

Depression

Rheumatoid Arthritis

4

(blank)

Cardiac Syndrome X

Disc Herniation

دستهبندی مطالعات بر اساس بیماریها

389
Schizophrenia

Addiction

دسﺘه بندي مﻄاﻟعات بر اساس بﯿماریها

7

مدیریت
ارتباط با
مشتری

6

5

(blank)

پـروژ هها

CRM

زمان اشتغال به کار آزمایشگاه بر حسب ساعت

8

دسـتهبـندی پـروژهها بـر اسـاس آزمـایشگاه ،ابـزار ،دانـشگاه و مـوضوع
آزمایشگاه

ابزار

دانشگاه

DTI

دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوع
Rest/Vision
Quality Control of Diffusion & Perfusion
Epilepsy
Vogt-Koyanagi-Harada Disease

ASL

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Epilepsy

دانشگاه تربیت مدرس

Tumor

پژوهشکده علوم شناخت

Vision

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

Connectivity
Vision/Motor
Neurofeedback

پـروژ هها

CRM

دانشگاه تهران

Emotion
Brain tructural changes
Epilepsy

MRI

مدیریت
ارتباط با
مشتری

Vision/Motor

Vision/Motor
Neurofeedback
fMRI

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

Vision/Motor

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Vision/Motor

دانشگاه شهید بهشتی

Schizophrenia
Addiction
Cause of Death
Vision/Motor

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Vision
Vision
C.P
Diabetic
Motor
Stroke

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

390
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Working Memory
Psychophysics

 دانـشگاه و مـوضوع، ابـزار،دسـتهبـندی پـروژهها بـر اسـاس آزمـایشگاه
موضوع

دانشگاه

MS

دانشگاه علوم پزشکی ايران

Stroke
MRI Relaxometry

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tumor

دانشگاه شیراز

MRI Relaxometry

پژوهشگاه مواد و انرژی

MRI Contrast Agents
Volumetry
Diagnosis/Pharmacology

ابزار

آزمایشگاه

MRS

دانشگاه تربیت مدرس

Tumor
Spinal Cord Injury (SCI)
MRI Relaxometry
دانشگاه تهران

Structural Changes in Brain
Tumor
Presurgical Planning
MRI Relaxometery

دانشگاه رازی کرمانشاه

Structural

Volumetry
Dosimetry
MRI Relaxometery
Vision Disorder
Vision Disorder

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علم و صنعت

Lung Imaging
PET/MRI
Cell Tracking
Dosimetry
Quality Control
Cell Tracking
Tumor
Alzheimer
MRI Relaxometry
Therapeutic

391
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MRI

Obesity

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت
ارتباط با
مشتری

پـروژ هها

Spinal Cord Injury (SCI)

CRM

Parkinson

دسـتهبـندی پـروژهها بـر اسـاس آزمـایشگاه ،ابـزار ،دانـشگاه و مـوضوع
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Vision Disorder

دانشگاه لرستان

Relaxometry

دانشگاه شهید بهشتی

BCI

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Connectivity

دانشگاه آزاد اسالمی

Connectivity

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Treatment Evaluation

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

Lie Detection

دانشگاه شهید بهشتی

Memory/Alzheimer

پژوهشکده علوم شناختی

Emotional Intelligence

EEG/Sensor

دانشگاه شاهد

Meditation

EMG

دانشگاه تهران

آزمایشگاه

ابزار

MRI

دانشگاه

موضوع

Structural
EEG/EMG
BCI

EEG

پـروژ هها

CRM

EEG

مدیریت
ارتباط با
مشتری

ERP

ERP/Connectivity

QEEG

QEEG/
Connectivity
QEEG/ERP
392
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Plasticity
Learning

دانشگاه علم و صنعت

Lie Detection

دانشگاه کردستان

Autism

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Connectivity

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Connectivity

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

Neuro Degeneration

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Connectivity/Autism

پژوهشکده علوم شناختی

Meditation

دانشگاه تهران

Neuromarketing
Learning Evaluation

دانشگاه KTH

Emotion

دانشگاه خوارزمی

Emotional Connectivity

دانشگاه علوم پزشکی ايران

Ergonomic

دانشگاه صنعتی شریف

Treatment Evaluation

آزمایشگاه

ابزار

EEG

دسـتهبـندی پـروژهها بـر اسـاس آزمـایشگاه ،ابـزار ،دانـشگاه و مـوضوع

EEG

TMS

rTMS

CRM

fNIRS

fNIRS/fMRI
EEG/fNIRS
TMS-fMRI

Multi-Modal

پـروژ هها

TMS/MEP

fNIRS

مدیریت
ارتباط با
مشتری

rTMS/MEP

TMS-EEG

دانشگاه

موضوع

دانشگاه علوم پزشکی تهران

BCI

دانشگاه تهران

Language

دانشگاه علم و صنعت

BCI application

دانشگاه علوم پزشکی تهران

BCI Application

دانشگاه تهران

BCI Application

پژوهشکده علوم شناختی

Language

دانشگاه تهران

Therapy/Schizophrenia

پژوهشکده علوم شناختی

Rehabilitation

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Rehabilitation

دانشگاه تربیت مدرس

Motor

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

Activation

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

Connectivity

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

Connectivity

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

Polygraphy

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Treatment Evaluation

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Activation

دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی شریف

MRI-EEG

EEG-tES

Language

دانشگاه تهران

Stress
Motor
Connectivity/Source Localization
ERP/Memory
Cortical Evoked Potential/Tinnitus
EEG/fMRI
Neurofeedback

دانشگاه صنعتی شریف

Resting State

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Therapy/Tinnitus

پژوهشکده علوم شناختی

Addiction/Craving
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تعداد

بیماری

1

Addiction

1

Addiction Craving

1

Schizophrenia

1

Therapy/Schizophrenia

1

Depression

1

Cortical Evoked Potential/Tinnitus

1

Alzheimer

1

Autism

1

C.P

1

Connectivity/Autism

3

Epilepsy

1

MS

1

Neuro degeneration

1

Parkinson

2

Rehabilitation

2

Spinal Cord Injury (SCI)

پـروژ هها

مدیریت
ارتباط با
مشتری

CRM

دسـتهبـندی پـروژههای کـار شـده روی بـیماریها
بـر اسـاس نـوع بـیماری و فـراوانی
نوع

Neurological Disorder

Mental Disorder

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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تعداد

بیماری

2

stroke

2

Therapy/Tinnitus

1

Treatment Evaluation

5

Tumor

1

Tinnitus

1

Pain

1

BCI application

2

Diabetic

1

Lung Imaging

1

Motor

1

Vogt-Koyanagi-Harada Disease

3

Animal

1

Motor Evoked Potential

1

Biofeedback

1

IBS

44
395

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نوع

Mental Disorder

Grand Total

Other

پـروژ هها

مدیریت
ارتباط با
مشتری

CRM

دسـتهبـندی پـروژههای کـار شـده روی بـیماریها
بـر اسـاس نـوع بـیماری و فـراوانی

60

فراوانی پروژهها بر حسب ابزار

50

40

30

20

10

0

پـروژ هها

CRM

فراوانی پروژههای Multi-Modal

مدیریت
ارتباط با
مشتری

TMS-fMRI

TMS-EEG

MRI-TMS

fNIRS/fMRI MRI-EEG
Multi-Modal

396

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

EEG-tES

EEG/fNIRS EEG-fNIRS

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

تفکیک پروژههای انجام شده

وزارت بهداشت
% ۴۰

وزارت علوم
% ۶۰

پـروژ هها

200

173

180

160

فراوانی پروژههای انجام شده
در هر آزمایشگاه

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

140

120

100

80

48

60

40

29
14

20

11

0

Multi-Modal

TMS

MRI

fNIRS

EEG

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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32

23

19

12

8
7

7
6

6

6

5

5
4
3

وزارت بهداشت

PMRS ؛
TMS/MEP1  ؛3  ؛%
0  ؛1%
DTI_Perfuion  ؛1 ؛
MRI1  ؛2  ؛%
0%
DTI_fMRI؛
Perfusion_SWI0  ؛1  ؛%
0  ؛1%
fNIRS_fMRI0  ؛1  ؛%
tES_fMRI؛
0  ؛1%

MRI-TMS

DTI3  ؛8  ؛%
EEG11  ؛28  ؛%

ERP/Connectivity  ؛2 ؛
1%

rTMS/MEP1  ؛3  ؛%
TMS-EEG3  ؛9  ؛%
fMRI22  ؛57  ؛%

Structural12  ؛31  ؛%

MRS3  ؛7  ؛%

MRI-EEG4  ؛11  ؛%

rTMS3  ؛8  ؛%
fNIRS/fMRI0  ؛1  ؛%

درصد فراوانی موضوعات پروژههای
انجام شده در آزمایشگاه

EMG1  ؛2  ؛%
ERP3  ؛7  ؛%

QEEG/ERP0  ؛1  ؛%

EEG/EMG/BCI

MRI

MRI-TMS  ؛3 ؛
1%
ASL1  ؛2  ؛%

EEG/Sensor0  ؛1  ؛%

TMSfMRI ؛
0  ؛1%

1

EEG-fNIRS ؛
1  ؛2%

MRI18  ؛46  ؛%

Perfusion ؛
0  ؛1%

2

مدیریت
ارتباط با
مشتری

وزارت علوم

fMRI_MRS  ؛1 ؛
0%

2

EEG-fNIRS

1

TMS/MEP

MRI

Perfusion

2
1

tES_fMRI

1

x

1

TMS-fMRI

Structural

2

TMS-EEG

rTMS

rTMS/MEP

1

QEEG/ERP

QEEG

MRI-EEG

2
1

QEEG/Connectivity

2

fMRI

1

fNIRS

1

ERP

1

ERP/Connectivity

1

EMG

1

EEG-tES

DTI_fMRI

1

EEG/Sensor

fMRI_MRS

DTI_Perfuion

1

DTI

1

EEG

1

ASL

1

MRI-TMS

1

PMRS

1

TMS/MEP

1

MRI

MRI

x

***

Structural

TMS-EEG

rTMS

rTMS/MEP

MRS

2

1

QEEG/Connectivity

MRI-EEG

fNIRS

2

1

Perfusion_SWI

2

1

fNIRS/fMRI

ERP

1

fMRI

EEG-tES

DTI

EEG

ASL

1

fNIRS_fMRI

2
1

3

***

3

3

پـروژ هها

23

CRM

23

فراوانی پروژههای انجام شده
در هر زمینه

23

fNIRS4  ؛11  ؛%

QEEG2  ؛4  ؛%
QEEG/Connectivity1  ؛2  ؛%

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

شـرح تـعدادی از

پـروژههای مـوفق
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

بررسی ارتباط بین یافتههای  fMRIو مولکولهای دخیل در انواع
مرگ سلولی برنامهریزی شده در خون افراد معتاد به متامفتامین

استاد راهنما :دکتر جمال شمس

نام دانشجو :دکتر نوشین قویدل

نام مرکز :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

مصرف متامفتامین باعث اختالل عملکرد مغز ،نقایص شناختی و کاهش
فعالیت در برخی نواحی مغز از جمله ناحیه پره فرونتال میشود ،در این
راستا کارکردهای اجرائی ( )Executive Functionsیکی از موثرترین

فرآیندهای عملکرد شناختی محسوب میشود که بر نقش آن در اعتیاد به

سوء مصرف مواد تاکید شده است و با قشر پره فرونتال در ارتباط است .در
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این مطالعه در نظر داریم که از طریق  Stroop Taskو  fMRIنقایص

شناختی و کارکردهای اجرائی در معتادان به متامفتامین و مقایسه آن با
افراد گروه کنترل را (سالم) ،بررسی کنیم .که در مطالعه حاضر تعداد 42

نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند که نیمی از آنان افراد گروه کنترل میباشند.

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

بررسی ارتباط میان اتصاالت ساختاری و کارکردی مغز
با استفاده از تصاویر حاصل از  DTIو fMRI

استاد راهنما :دکتر عباس نصیرائی مقدم

کیفیت تصاویر حاصل از آن ،مرحله اخذ تصویر در بخش  MRIآزمایشگاه

نام مرکز :دانشگاه صنعتی امیرکبیر

و کارکردی مغز به ترتیب با روش تصویربرداری دیفیوژن و تصویربرداری

نام دانشجو :فرزانه کیوانفرد

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه :

ملی نقشهبرداری مغز صورت گرفت .بدین ترتیب دو نوع تصویر ساختاری
کارکردی در حالت استراحت اخذ شد .همچنین اخذ تصاویر آناتومیکی مغز
با وزن  T1نیز برای استفاده در پروسه انطباق و پردازش تصاویر نیز صورت

از آنجا که ارتباط بین ساختار و کارکرد مغز ،یکی از مباحث مهم حوزهی

گرفت .الزم به ذکر است برای دقت بیشتر در تعیین مسیر فیبرهای مغزی،

اتصاالت ساختاری مغز بررسی کنیم .بدین منظور با توجه به انعطافپذیری

شد .این روند اخذ سه نوع تصویر با وزنهای مختلف از  45فرد سالم در

علوم شناختی میباشد ،در این پروژه بر آن شدیم تا این نوع ارتباط را میان
باالی روش  MRIدر ایجاد تصاویر با وزندهیهای مختلف ،این مدالیته را
انتخاب کردیم .با در نظر گرفتن امکانات اسکنر  3تسال پریزمای زیمنس و

تصویربرداری دیفیوژن با دقت زاویهای باالتر و به روش  HARDIانجام

بازه سنی  35-20سال صورت گرفت .پس از آن مرحله آنالیز تصاویر برای
بررسی ارتباط ساختار و کارکرد مغز ،شروع میشود.

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

بررسی شبکههای عصبی حین حل مسئله خالقانه

استاد راهنما :دکتر مجید نیلی احمدآبادی
نام دانشجو :دکتر شیما سیدعالئی
نام مرکز :دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:
هدف اصلی این پروژه بررسی عملکرد مغز در شرایطی است که در یک محیط
جدید قرار گرفتهایم و بدون نیاز به محرک بیرونی راه حل تازه و خالقانهای پیدا
میکنیم که قبال با آن مواجه نشده بودیم .یک بازی ریاضی دو نفره به داوطلبان
داده میشود که دو استراتژی برای بردن دارد .استراتژی اول پر زحمت است و
احتمال خطا دارد اما استراتژی دوم بدون خطاست و پس از دانستن آن داوطلب
میتواند بدون محاسبات سخت همیشه برنده باشد .این استراتژی بهینه با شمارش
عقبگرد از انتها به اول حاصل میشود .همه داوطلبان ابتدا با استراتژی اول شروع
میکنند ولی برخی استراتژی خود را به استراتژی بهینه تغییر میدهند .به کمک
تجمیع دادههای رفتاری از جمله حرکتهای انتخاب شده و زمان پاسخ میتوان
حدود بازهی زمانی تغییر استراتژی را پیدا کرد اما زمان دقیقتر این لحظه که برای
هر داوطلب حداکثر یک بار اتفاق میافتد به کمک ردیاب چشمی قابل شناسایی
است .آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز یکی از معدود آزمایشگاههای جهان است
که به لحاظ داشتن ردیاب چشمی مناسب برای دستگاه  fMRIامکان انجام این
402
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مطالعه را به ما داد .پس از شناسایی لحظه تغییر استراتژی ،که در آن چشم از انتها
به اول نگاه میکند میتوان اتصاالت کارکردی مغز را حین این فرایند ،قبل و بعد
از این فرایند به کمک روشهای نوین تحلیل دادههای  fMRIمقایسه کرد تا
دینامیک فعالیت مغز و هم چنین نقشی که مطالعات گذشته به قسمتهای متفاوت
بخش پیشانی مغز دادهاند را در یک فرآیند ذهنی منحصر به انسان بهتر فهمید.
تجهیزات کاربردی آزمایشگاه:
 .1اسکنر 3 :تسال زیمنس مدل پریزما
 .2کویل 20 :کانال مغز
 :Goggle .3جهت ارائه تحریکات شامل سیستم تنظیم عدسی متناسب با شماره
چشم آزمودنی
 .4ردیاب چشمی :سازگار با  MRIو سیستم ثبت داده همراه آن :جهت
بررسی میزان توجه فرد به تحریک
 .5سیستم انتقال تحریک :جهت اجرای تحریکات در نرم افزار MATLAB
با  Psychtoolboxیا PsychoPy
 .6سیستم تریگر :جهت همزمان کردن ارائه محرک و تصویربرداری
 :Response Grips .7جهت دریافت پاسخ از آزمودنی

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

ارزیابی روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در بررسی کانونهای

 فعالیت نخاعی در ارتباط با اعمال تحریک درد در افراد جوان سالم

استاد راهنما :دکتر محمدعلی عقابیان ،دکتر علی خطیبی
نام دانشجو :حامد دهقانی

نام مرکز :دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

امروزه نیاز به روشی غیرتهاجمی برای نقشهبرداری عملکرد نورونی در طناب

نخاعی غیرقابل انکار است زیرا تصمیمات کلینیکی درباره بهترین دوره درمانی
جهت پیگیری تروما وارده به نخاع یا پس از تاثیری که بیماریهایی همچون

دردهای نوروپاتیک بر نخاع دارند مبتنی بر رویکردی براساس چگونگی کارکرد
نخاع است .در این طرح سعی شد روشهای تصویربرداری و پردازش تصاویر
عملکردی در طناب نخاعی و تحلیل عملکرد نخاع در پاسخ به درد مورد

قرار گرفته است نیاز به سکانسهای تصویربرداری عملکردی با کمترین تاثیر
پذیرفتاری در مهرهها و نخاع و کمترین زمان تصویربرداری ممکن با توجه

به محدودیتهای سخت افزاری داریم .در عین حال اسکنر باید دارای قدرت

میدان مناسبی برای آشکارسازی کنتراست ناشی از فعالیت در سیستم عصبی
مرکزی باشد .در هنگام تصویربرداری امکانات کسب دادههای حیاتی برای

ارزیابی اثر محرک دردناک یکی از چالشهای دیگر در فرآیند تصویربرداری
بود که با همکاری مدیریت و کارشناسان آزمایشگاه استفاده از این قابلیت

اسکنر فراهم شد .دستگاه اسکنر سه تسال مدل پریزما با یکنواختی مناسب

میدان در مرکز مگنت ،کویلهای گیرنده مناسب تصویربرداری با کیفیت قابل

قبول ،سکانسهای جدید و قابل اجرا بر روی اسکنر و همراهی تیم کارشناسان
و مدیریت آزمایشگاه عوامل تاثیرگذار بر کیفیت اجرای این پروژه بود.

ارزیابی قرار گیرند .برای تصویربرداری از طناب نخاعی که در ستون مهرهها

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

مکانيابي کانونهاي صرع از طريق ثبت همزمان  EEG-fMRIاز بيماران صرعي

استاد راهنما :دکتر حميد سلطانيانزاده ،دکتر بابک نجار اعرابي
نام دانشجو :الياس ابراهيمزاده
دانشگاه :دانشگاه تهران
شرح مختصري از طرح و استفاده از تجهيزات آزمايشگاه:
صرع يک اختالل سيستم عصبي مرکزي (اختالل نورولوژيکي) است که
در آن فعاليت برخي از سلولهاي عصبي در مغز از حالت طبيعي خارج شده
و منجر به تشنج ميگردد که طي آن رفتار ،عالئم و احساسات غيرطبيعي
از جمله از دست رفتن هوشياري ميتواند رخ ميدهد .بيشتر افراد مبتال به
صرع ميتوانند با استفاده از داروهاي مناسب حمالت خود را کنترل کنند.
اما متأسفانه هميشه درمان دارويي پاسخگو نيست و عدهاي از اين افراد به
ناچار ،درمان از طريق جراحي را ميپذيرند .چالش اصلي در اين نوع جراحي
تشخيص کانون صرع و خودداري از تخريب بافتهاي سالم و حياتي اطراف
محل جراحي است .لذا شناسايي محل دقيق کانون صرع بسيار حائز اهميت
است .در اين راستا ،الگوريتمهاي مختلفي براي تعيين دقيق کانون مولد
صرع ارائه شده است ولي تاکنون هيچ يک نتوانستهاند راه حل جامعي
جهت حل اين مشکل ،ارائه دهند .از آنجايي که هريک از مداليتههاي
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ثبت سيگنالهاي مغزي داراي ويژگيها و محدوديتهاي خاص خود است
انتظار ميرود با ترکيب دو يا چند مداليته بتوان به عملکرد بهتري رسيد.
مکانيابي برخي مناطق مغز که در بروز حمله صرع نقش دارند با استفاده
از  EEGچندان آسان و راحت نيست .ترکيب دو مداليته  EEGو fMRI
فرصتي را براي شناخت مناطقي از مغز فراهم ميکنند که دستخوش تغيير
متابوليسم و جريان خون در پاسخ به حمالت صرع ميشوند .اين مناطق در
ناهنجاريهاي مغزي با منشأ حمالت صرع دخالت دارند .در اين پژوهش،
به منظور مکانيابي دقيقکانونهاي صرع ،سيگنالهاي  EEGو fMRI
به طور همزمان ثبت و تحليل مي شوند .ثبت همزمان سيگنالهاي EEG
و  fMRIدر آزمايشگاه ملي نقشهبرداري مغز ايران که براي اولين بار اين
امکان را در ايران فراهم کرده ،انجام ميشود.
تجهیزات کاربردی آزمایشگاه:
 .1اسکنر 3 :تسال زیمنس مدل پریزما
 .2کویل 64 :کانال مغز و گردن
 .3سیستم تریگر :جهت همزمان کردن ارایه محرک و تصویربرداری
و ارسال آن روی سیگنالهای EEG

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

ابداع مدلهای صرع گیجگاهی بر پایه دیتای ساختاری و انتشار تشدید مغناطیسی

استاد راهنما :دکتر محمدرضا ناظمزاده
نام دانشجو :ندا محمدی مبارکه
نام مرکز :مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی دانشگاه علوم
پزشکی تهران
شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:
صرع لوب گیجگاهی ( )TLEاز شایعترین نوع صرعهای کانونی است که 60
تا  75درصد از بیماران مقاوم به درمانهای دارویی را شامل میشوند .جراحی
راهی موثر برای این بیماران مقاوم به درمانهای دارویی است ،اما فقط نیمی
از این بیماران بعد از  10سال از تشنج رهایی مییابند .بعضی از بیماران به
علت مشخص نبودن جای دقیق کانون تشنج یا تحت جراحیهای گسترده
قرار میگیرند یا اصال به عنوان کاندید برای جراحی انتخاب نمیشوند .در
اغلب بیماران مبتال به  TLEسمت شروع تشنج با روشهای غیر تهاجمی به
وضوح مشخص نمیشوند .به عالوه ،حدود  10تا  20درصد کل بیماران مبتال
به  TLEدارای کانونهای دوطرفه هستند .در کل بیماران مبتال به صرع،
( icEEG/EEGاینتراکرانیال) به عنوان روش استاندارد محسوب میشود.

با این حال ،خطر ابتال به عفونت ،خونریزی و فشار باال ،مداخالت جراحی
را تحت تاثیر قرار میدهد و هزینه بررسیها را افزایش میدهد .تحقیقات
در حال بررسی این موضوع است که آیا روشهای تصویربرداری کمی غیر
تهاجمی مثل تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( )MRIقادر به تشخیص
تغییرات ساختاری و ریز ساختاری شناسایی شده توسط  icEEGهستند و
در واقع توانایی تایید نتایج به دست آمده از آنها را دارند یا نه .تصویربرداری
تانسور انتشاری ( )DTIیکی از روشهای تصویربرداری  MRIاست که
انتشار مولکولهای آب به دلیل حرکت براونی را ک ّمیسازی میکند و تغییرات
فیزیولوژیک و پاتولوژیک در ساختارهای مغز (داخل یا خارج لوب گیجگاهی)
که در تصاویر ساختاری قابل مشاهده نیست را آشکار میکند .ترکیبی از
اطالعات  DTIو  MRIممکن است تا حد زیادی بتواند بین  TLEدو طرفه
و یکطرفه تمایز قائل شود و همچنین سمت شروع تشنج را در بیماران مبتال
به  TLEبه درستی مشخص نماید .مدلهای کمّی پیشنهاد شده از طریق
کاهش نیاز به روشهای تهاجمی  icEEGو ابهام در تشخیص ،به انتخاب
درست بیماران  TLEبرای عمل جراحی کمک میکنند.
کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

مقایسه اثربخشی روش درمانی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمهای ( )rTMSو تحریک

تتابرست ( )Theta Burstبر عالئم منفی و شناخت بیماران مبتال به اسکیزوفرنی

استاد راهنما :دکتر رضا رستمی -دکتر رضا کاظمی
نام مرکز :گروه آتیه درخشان ذهن

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

مطالعات مقدماتی نشان دادهاند که تحریک تتا برست میتواند تغییرات

سریع و در عین حال ماندگار نسبت به پروتکلهای تحریک سنتی ایجاد

کند .هدف این مطالعه بررسی اثر  rTMSو  TBSبر کاهش عالئم
منفی و بهبودی عملکرد شناختی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی است .در
این مطالعه  45بیمار مبتال به اسکیزوفرنی به صورت تصادفی در  3گروه
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قرار خواهند گرفت .گروه آزمایشی اول تحریک به مدت  20جلسه در

قالب  ،rTMSگروه آزمایشی دوم  TBSرا به مدت  20جلسه ،و گروه

ساختگی نیز به مدت  20جلسه دریافت مینماید .قبل از درمان ،جلسه

دهم و جلسه بیستم از بیماران پرسشنامههای  CDSS ،PANSSو آزمون
شناختی  CANTABو  EEGثبت میشود .آزمایشگاه ملی نقشهبرداری
مغز در این طرح کار اعمال  TBSرا بر روی گروه دوم آزمایش انجام داده

است .در این بخش بیماران  20جلسه به بخش تحریک مغناطیسی
آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز مراجعه و تحریک مغناطیسی تتابرست

در  DLPFCچپ را دریافت کردهاند.

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

بررسی اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمهای
بر بهبود عملکرد حافظهی آیندهنگر رویداد محور

استاد راهنما :دکتر رضا رستمی

نام دانشجو :نرجس حسینزاده بحرینی

نام مرکز :دانشگاه تهران

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

حافظه آیندهنگر به عنوان حافظه روزمره ،براي یادآوری اجرای برنامهها
یا اعمال در آینده ،معرفی ميشود .یکی از انواع این حافظه ،رویداد
محور است .این حافظه شامل مواقعی است که محرکی بیرونی ،به

عنوان یادآور عمل میکند .به عنوان مثال دیدن غروب خورشید باعث

میشود بخاطر بیاوریم که زمان خوردن قرص میباشد .در تحقیقات

پیشین ،نقش منطقهی  10برودمن در حافظهی آیندهنگر محرز شده
است .در این پژوهش حافظه آیندهنگر رویداد محور با استفاده از
تکلیف کامپیوتری دیداری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از این آزمون کامپیوتری محقق ساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون

و از  rTMSبرای تحریک استفاده شد .آزمودنیها شامل افراد  20تا
 40ساله بودند که به صورت داوطلب انتخاب شدند .پارامترهای تحریک
 ،rTMSبر اساس پیشینه ،به این صورت بود 110 :درصد از آستانه

استراحت فرد ،تحریک با فرکانس  10هرتز در  40نوبت ،هر کدام به مدت
 4ثانیه 1560 ،پالس در منطقه  F4بر اساس سیستم  .20-10این نقطه
به منظور هدف قرار دادن قسمت خلفی -میانی پیشپیشانی انتخاب شد.

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

مقایسه دو روش تصویربرداری عملکردی  fMRIو fNIRS

در ارزیابی فعالیت قشر حرکتی دست

استاد راهنما :دکتر نادر ریاحیعالم

نام دانشجو :مازیار جاللوندی

نام مرکز :گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

در این پروژه هدف طبقهبندی سیگنالهای مغزی حاصل از  fMRIو
 fNIRSو مقایسه بین این دو روش تصویربرداری در ارزیابی فعالیت قشر
مغزی در حرکت دست در حالتهای فعال ،غیرفعال و همچنین سیگنال

حاصل از تصور انجام حرکت میباشد .بر این اساس ،گرفتن اطالعات و
دادهها در این پروژه در طی سه مرحله انجام میگردد:

سه مرحله  Active ،Passiveو  Imagineبا یک فرکانس زمانی
مشخص و طبق یک برنامه مشخص ،به صورت پیوسته تکرار میشوند.
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برای این منظور دادههای مورد نیاز در آزمایشگاه ملی نقشهبرداری
مغز با استفاده از دستگاه  3 MRIتسال زیمنس مدل پریزما و دستگاه

 48 fNIRSکانالهی سازگار با  MRIبه نام  OxyMonfNIRSاز

شرکت  ،Artinisاز  10داوطلب سالم جمع آوری میگردد .در مرحله
بعد از اخذ دادهها با استفاده از نرمافزارهای مربوطه برای دستیابی به
اطالعات مناسب مرحله پیش پردازش و اعمال فیلترهای مربوطه از

جمله فیلترهای زمانی ،مکانی و  ...خواهیم داشت.سپس تجزیه و تحلیل
سیگنالها را با استفاده از الگوریتمهای پردازش و بازسازی تصویر ،به

منظور تشخیص و دسته بندی صحیح سیگنال مربوطه به هرکدام از
مدالیتههای تصویربرداری و هرکدام از حالتهای حرکت فعال ،غیر فعال

و تصور انجام حرکت صورت میگیرد.

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

استخراج سیگنال  HRVاز سیگنالهای طیفنگاری مادون قرمز نزدیک کارکردی مغز

استاد راهنما :دکتر سید کمالالدین ستارهدان

نام دانشجو :ناصر حکیمی
نام مرکز :دانشگاه تهران

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

هدف این طرح استخراج سیگنال  HRVاز سیگنال  fNIRSدر شرایط

استرس و عدم استرس و همچنین طبقهبندی استرس با استفاده از

استرس) و استرس فرد  5بار به  30ثانیه انجام محاسبات و سپس  20ثانیه

استراحت میپرداخت .مدت زمان آزمایش برای هر فرد حدود  10دقیقه
شامل مراحل آموزش (آموزش با محیط برنامه) ،کنترل و استرس بود.

به منظور ارزیابی روشهای استخراج سیگنال  ،HRVسیگنال ECG

نیز به طور همزمان ثبت میشد ،ضمن اینکه سیگنال  EEGنیز برای
مطالعات بعدی نیز ثبت گردید .شرکتکنندگان در این طرح  10نفر فرد

سالم و راست دست با میانگین سنی  25/3سال بودند.

سیگنالها است .بدین منظور از ( Taskآزمایش)  MISTبه منظور
ایجاد استرس استفاده شد .بدین صورت که در دو مرحله کنترل (عدم

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

اثرات تغییر الگوی ریتمیک قطعات موسیقی بر ابعاد هیجان و
شبکه ارتباطات کارکردی مغز با استفاده از الکتروانسفالوگرافی

استاد راهنما :دکتر شهرام محمّدخانی

استاد مشاور :دکتر رضا خسروآبادی

نام دانشجو :ژاله محمّد علیپور
نام مرکز :دانشگاه خوارزمی

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

همانطور که از عنوان طرح پیداست ،هدف بررسی پاسخهای رفتاری

(هیجان ادراک شده) و پاسخهای مغزی (بررسی تغییرات در شبکه ارتباطات

کارکردی مناطق مغزی) به محرکهای موسیقایی با الگوی ریتمیک
متفاوت بوده است .به نحوی که الگوی ریتمیک یا به عبارتی ارزش زمانی

نتها متغیر مستقل و ابعاد هیجان و شبکه ارتباطات کارکردی مغز متغیر
وابسته بودهاند .بررسی تغییر در ابعاد هیجان با استفاده از مقیاس SAM

(آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک) که نوعی تکنیک سنجش غیرکالمی

و تصویری است انجام شد به نحوی که پاسخهای آزمودنیها در دو بعد
مقیاس مزبور که شامل خوشایندی و برانگیختگی بودند بررسی گردید .در

رابطه با بررسی پاسخهای مغزی از تجهیزات آزمایشگاه ملی نقشهبرداری

مغز استفاده گردید که شامل تقویتکننده  ،g.Hlampکاله  ۳۲کاناله
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(الکترودهای  ،Activeجنس  ،Ag/AgClقرارگیری به صورت متوازن و
بر اساس سیستم بینالمللی  ،۱۰/۲۰الکترود مرجع الله گوش راست) و سایر
تجهیزات آزمایشگاه میشد .نرخ نمونهبرداری  ۵۱۲هرتز و مقاومت زیر ۳۰

کیلو اهم لحاظ شد .پخش قطعات موسیقی نیز با استفاده از بلندگوهای
شرکت ایرانی فراسو ( )Speaker Farassoo FMS-2030انجام شد.

شرکتکنندگان طرح شامل کودکان پسر ،راست دست و بین سنین  ۱۰تا ۱۴

سال بودند که هیچگونه سابقه بیماری روانی ،مصرف داروهای سایکوتیک،
مشکالت سیستم شنوایی و یا بیماریهای جسمانی جدی نداشتند .در ضمن

همگی آزمودنیها فاقد سابقه نوازندگی یا فعالیتهای جدی در زمینه موسیقی

بودند .نتایج نشان از تأثیرات بسیار معنادار در زمینه تغییر ابعاد هیجان در جهت

افزایش خوشایندی و برانگیختگی قطعات موسیقی با افزایش پیچیدگی ریتمیک

(کاهش ارزش زمانی نتها) بوده است .پس از پیشپردازشها و پردازشهای
اصلی که با استفاده از جعبه ابزار ( EEGLABتحت  )Matlabانجام شد نتایج

در زمینه تغییرات ارتباطات کارکردی نیز به همین نحو نشان از تأثیرات معنادار در

تغییر ارتباطات کارکردی مناطق مغزی بوده است و این تغییر در هر باند فرکانسی

دلتا ،تتا ،آلفا ،بتا و گاما متفاوت یافت شده است.

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

بررسی فعالیتهای سیگنال  EEGبر اثر تحریکات صوتی ریتمیک

استاد راهنما :دکتر محمد علی احمدی پژوه
نام دانشجو :تیرداد سیفی اعال

نام مرکز :دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:

هدف از اجرای این پژوهش اعمال دو فرکانس  200هرتز در گوش چپ و فرکانس

 g.HIampثبت شد .هدفون استفاده شده در این آزمایش نیز توسط آزمایشگاه
ملی نقشهبرداری مغز تهیه شده بود .نتایج حاصل شده نشان داد که توان نسبی
باند تتا بر اثر این تحریک در نواحی گیجگاهی (تمپورال) و آهیانهای (پریتال)
افزایش داشته است .همچنین ارتباطات مغزی ارزیابی شده توسط معیار قسمت

موهومی کوهرنسی و تئوری گراف نیز نشان داد که کوپلینگ فرکانسی مغز در

باند تتا بیشتر شده است.

 207هرتز در گوش راست ،برای ایجاد فرکانس  7هرتز درون مغز بود .تعداد 15

نفر در این آزمایش شرکت داشتند که به هنگام  15دقیقه اعمال تحریک ،سیگنال

 EEGآنها با استفاده از کاله  19کاناله الکترودهای  Activeو تقویتکننده

کتاب گزارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

تحليل ديناميک سيگنالهاي الکتروانسفالوگرام والدين افراد مبتال به ا ُتيسم

استاد راهنما :دکتر فرناز قاسمی -دکتر علی فالح

نام دانشجو :ویدا مهدیزاده فر

نام مرکز :دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

اُتیسم یک اختالل فراگیر رشدی است که بر عملکرد طبیعی مغز تأثیر میگذارد.
افراد مبتال به این بیماری در تعامالت اجتماعی ،برقراری ارتباط کالمی و

غیرکالمی دچار مشکل هستند .سن طالیی برای شناسایی و درمان اُتیسم
مدت زمانی کوتاه بین دو تا پنج سالگی میباشد .در صورتی که در این بازه
کوتاه آموزش و مداخالت درمانی مناسب انجام نشود ،اقدامات بعدی نتیجه

چندانی به همراه نخواهد داشت .طبق مطالعات حوزه روانشناسی ،نشانههای

این بیماری میتواند به صورت ماليمتر در بستگان درجه یک فرد مبتال به

اُتيسم نمود پیدا کند .انتظار میرود که بررسی والدین فرد بیمار بتواند در مطالعه

چگونگی پیشگیری از این بیماری راه گشا باشد .با در نظر گرفتن اینکه سیگنالهای
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یهای این
مغزی اطالعات غنیتری نسبت به نمودهای رفتاری دارند ،ارزیاب 

پروژه برمبنای آنها خواهد بود .در میان روشهای مختلف تصویربرداری از

مغز EEG ،به علت غیرتهاجمی بودن ،تفکیک زمانی مناسب ،هزینه مناسب
و در دسترس بودن ،گزینه مناسبی برای مطالعه میباشد .در این پروژه به

هنگام ارائه تحریک دیداری سیگنال  EEGافراد با استفاده از کاله  32کاناله

الکترودهای  Activeو تقویتکننده  g.HIampآزمایشگاه ملی نقشهبرداری
ثبت میشود .هدف این پروژه بررسی سیگنال  EEGپدران فرد مبتال به

اُتیسم است .این بررسی به دنبال یافتن الگوهای مغزی مرتبط با اُتیسم در این

گروه میباشد تا به این ترتیب تمایزی بین آنها و گروه کنترل قائلشود .عمده
مطالعاتی که تا به امروز در زمینه وجود نشانههای اُتیسم در والدین انجام شده
است ،به صورت کیفی به بررسی این موضوع پرداختهاند .در این مطالعات وجود

عالیم خفیفتر این بیماری مانند انزوای اجتماعی ،تمایل کمتر به موقعیتهای

اجتماعی ،عدم انعطاف در قبال تغییر یا اقتضاهای بیرونی و ناسازگاری در تعامل
موثر با دیگران در بستگان درجه یک گزارش شده است.

پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

اندازهگیری میزان تجمیع اطالعات در طبقهبندیهای عادی ،موردی

غیرعاطفی و موردی عاطفی با استفاده از الکتروانسفالوگرام

استاد راهنما :دکتر مهدی پورمحمد ،دکتر رضا خسروآبادی

نام دانشجو :محمدامین نواب

نام مرکز :پژوهشکده علوم شناختی

شرحمختصریازطرحواستفادهازتجهیزاتآزمایشگاه:

ن هارناد شناخت را معادل کارکرد طبقهبندیهای صورت
همانگونه که استیو 
گرفته از محیط اطراف خود میداند ،در این پژوهش سعی بر آن بود که با
اندازهگیری مقدار تجربی میزان تجمیع اطالعات بر اساس تئوری تبیین شدهی

موجود بین سه حالت طبقهبندیهای عادی که ظرفیت انجام آن توسط
سختافزارها و الگوریتمها و معماریهای شناختی متداول امروزی وجود دارد،

طبقهبندیهای موردی غیرعاطفی که به علت هدف محور بودن برای آینده
و با استفاده از طبقهبندیهای موجود در حافظه نشاندهندهی رفتار هوشمندانه

هستند و همچنین طبقهبندیهای موردی عاطفی که عالوه بر هدف محور

بودن بر اساس تجربیات پیشین عاطفی در موجودی آگاه شکل میگیرند،
آزمونی برای تشخیص و تمایز سیستمهای دارای ظرفیت شناخت ،هوش و

آگاهی تبیین شود .جهت اجرای این آزمون از  34آزمودنی (17زن) در مدت

زمان  34دقیقهای آزمایش ،با استفاده از کاله  64کاناله الکترودهای Active

و تقویتکننده  g.HIampموجود در آزمایشگاه سیگنال مغزی گرفته شد که به
طور میانگین در مجموع برای هر آزمودنی همراه با زمان آماده سازی  65دقیقه

به طول انجامید.
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پـروژ هها

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

عـنوان پـروژه:

تغییرات ریتمهای مغزی و همبستگی آن با نواحی فعال مغز در دادههای همزمان EEG-fMRI

اساتید راهنما :دکتر مرتضی فتوحی  -دکتر عبدالحسین عباسیان -

دکتر غالمعلی حسین زاده

نام دانشجو :حسین رفیعپور

تغییرات ریتمهای مغزی در افراد مختلف و ارتباط آن با نواحی فعال مغز

مورد مطالعه قرار گیرد .در سالهای اخیر با کمک مدلهای ریاضی نحوه

نام مرکز :دانشگاه صنعتی شریف  -پژوهشگاه دانشهای بنیادی

پیدایش این ریتمها و چگونگی تغییر این ریتمها در سطح شبکههای مغزی

شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه:

مدل کوراماتو تقابل فعالیت شبکههای  DMNو  SNدر قالب حالتهای

در این پروژه ثبتهای  EEGو  fMRIبه صورت همزمان در حالت
استراحت از افراد سالم و بدون سابقهی بیماریهای مرتبط با مغز و اعصاب
با استفاده از تجهیزات سازگار با  MRIشامل کاله  64کاناله و تقویتکننده

 Brain AMP MR Plusصورت میپذیرد .هدف از انجام این پروژه در

گام اول بررسی ارتباط بین دادههای  EEGو  fMRIو سپس پیدا کردن

تفاوتهای فردی است که در این دو نوع سیگنال وجود دارند .هدف اصلی
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طرح حاضر این است که با استفاده از اطالعات همزمان fMRI-EEG
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مورد بررسی واقع شده است .به طور مثال بر اساس شکل تعمیم یافتهای از
موسوم به ( Chimeraلولو) بررسی میشود که در آن وضعیت همزمانی و
غیرهمزمانی نوسانگرها تواما امکانپذیر است .بدون شک مطالعه تغییرات

و تقابل ریتمهای مغزی و نوع همبستگی آنها با نواحی فعال مغز به لحاظ
مدلسازی ریاضی بسیار چالش برانگیز خواهد بود .در این راستا ایجاد زمینه
مناسب جهت پیشبرد این حوزه از تحقیقات از اهداف مهم طرح حاضر

است.

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

نــظرســنجی
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CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

نــظرســنجی

در ادامه به بررسی نتایج نظرسنجی انجام شده از پروژههای پایان

یافته و در حال انجام آزمایشگاه که  88نفر در آن شرکت نمودند
میپردازیم که به صورت نمودار مشاهده قابل میباشند.
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نظر سنجی
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مدیریت
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نظر سنجی

CRM

مدیریت
ارتباط با
مشتری

با توجه به نمودارها میزان رضایت
پژوهشگران در حد خوب و عالی
ارزیابی شده است.
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