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سـخن
رئـیس سـمپوزیوم

با عرض سالم و احترام به تمامی متخصصان حوزه نقشهبرداری مغز ،چهارمین سمپوزیوم

تازههای نقشهبرداری مغز در شرایطی برگزار میشود که کشور با بحرانی به نام کرونا دست و
پنجه نرم میکند و برگزاری تمامی همایشها در این برهه به تعویق افتاده .آزمایشگاه ملی

نقشهبرداری مغز با توجه به رسالت خطیر خود در امر ترویج علوم نقشهبرداری مغز بر آن شده
این سمپوزیوم را به صورت مجازی برگزار کند تا عالوه بر ایجاد همگرایی هر چه بیشتر و به روز
رسانی و ارتقا سطح آگاهی پژوهشگران بتواند گامی هر چند کوچک در عرصه علوم مرتبط با

نقشهبرداری مغز بردارد.

هدف کالن آزمایشگاه حمایت از پژوهشگران جهت ارتقا موقعیت ایران در سطح ملی ،منطقهای و
بینالمللی و تقویت توان رقابتی پژوهشگران و فناوران این حوزه است .با حمایت شما عزیزان

و با توجه به بستر ایجاد شده تمامی پژوهشگران در نقاط مختلف کشور میتوانند به صورت
رایگان از مطالب علمی چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز بهرهمند شوند تا شاید

آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز بتواند گامی هر چند کوچک در این عرصه بردارد.

در پایان امید است آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز بتواند در شرایط موجود سهمی در ارائه

خدمات و همچنین همگرایی و همافزایی در دانش علوم شناختی به ویژه نقشهبرداری مغز
داشته باشد .از تمامی اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان که با حضور خود کمک به هر چه بهتر
برگزارشدن این سمپوزیوم کردهاند سپاسگزاریم.

دکـتر مـحمدرضا آی

رئیس آزمـایشگاه مـلی نـقشهبـرداری مـغز ایـران
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سـخن
دبـیر اجـرایی سـمپوزیوم

ضمن ابراز مسرت از برگزاری چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران ()ISBM2020

توسط آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،بر آن شدیم تا با توجه به شرایط موجود کشور ،گردهمایی
و همگرایی متخصصین این حوزه را متوقف نکنیم لذا دست اندرکاران کمیته اجرایی با فراهم
آوردن بستر مجازی مناسب در تالشند تا با حضور و همکاری پژوهشگران و محققان این حوزه

گامی دیگر در مسیر ترویج نقشهبرداری مغز در سطح ملی و بینالمللی بردارند.

امید است با شرایط به وجود آمده تمامی پژوهشگران سطح کشور بتوانند از آخرین دستاوردهای

ارائه شده در این سمپوزیوم توسط اساتید برجسته کشور بهره برده و آزمایشگاه ملی
نقشهبرداری مغز در باال بردن سطح آگاهی جامعه علمی کشور سهمی حتی کوچک داشته

باشد.

در پایان از تمامی پژوهشگران ،اساتید و تیم اجرایی چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز
تشکر و توفیق روز افزون در تمامی عرصه های زندگی را آرزو دارم.

دکـتر حـسین قـدیری
دبیر اجرایی سمپوزیوم
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سـخن
دبـیر عـلمی سـمپوزیوم

پاندمی کرونا اهمیت سیستم بهداشت و درمان و علوم مرتبط با سالمت را بر همگان آشكار نمود.

اگر چه سالهاست که اختالالت متعدد دیگری نیز مانند :آلزایمر ،افسردگی ،اسکیزوفرنیا ،رنج

مضاعفی را به جامعه بشری تحمیل کرده و درمان قطعی ندارند ،ضرورت شناخت کارکرد و

ساختار مبهم آینده مغز ،برای درمان اختالالت فوق بخشی از انگیزه پیدایش دانش نقشهبرداری
مغز و علوم و تکنیکهای مرتبط هستند ،که آینده نوید بخشی را برای بهداشت و ارتقاء عملکرد
مغز ،به عنوان یک ارگان حیاتی بدن نشان میدهند.

سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز مفتخر است که میزبان دانشمندان و پژوهشگرانی است

که برای پیشبرد مرزهای دانش در این حوزه دانش و تجربه خود را در جهت خدمت به هم
نوعان خود به اشتراک گذاشتهاند.

امید است این گردهمایی مجازی بتواند با انگیزه بخشی به افراد با استعداد و استفاده از تجربههای
جهانی ،جایگاه کشور عزیزمان ایران را در این حوزه ارتقاء بخشد.

برخود الزم میدانم از تمامی محققینی که با ارسال مقاله و شرکت در سمپوزیوم تجارب خود
را به اشتراک گذاشتهاند و از تمامی اساتید گرانقدری که با ایراد سخنرانی در سمپوزیوم و

رویدادهای جانبی آن بر غنای سمپوزیوم افزودند صمیمانه تشکر کنم.
تندرستی و توفیق روزافزون همگی را از خدا خواستارم.

دکـتر غـالمعلی حـسینزاده
دبیر علمی سمپوزیوم
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حـامیان بـرگزاری سـمپوزیوم
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کـمیته اجـرایی سـمپوزیوم

دبیر اجرایی :دکتر حسین قدیری هروانی
شیما گلبرگ
زهرا قدیری
محسن دادجو

هــمکاران اجـرایی سـمپوزیوم
به ترتیب حروف الفبا

ماهک اصولی
مریم پورقناد

کیهان رستمی
سپیده رضایی
علی رضایی
ساالر شبان
نرگس صادق بیگی
مجید عباسی
راحله علیپور
هادی فرحمند
محدثه قانع
هانیه قائمپناه
عبداهلل محمدیان
ندا محمودی
مرتضی مرادی
فروغ نجفی
مهتا واجدی مجرد
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کـمیته عـلمی سـمپوزیوم
دبیر علمی :دکتر غالمعلی حسینزاده
دکتر رضا رستمی (دانشگاه تهران)
دکتر رضا ابراهیمپور (پژوهشگاه دانشهای )IPM
دکتر وحید ملکیان (پژوهشگاه دانشهای )IPM
دکتر امیرحسین بتولی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر محمدحسین حریرچیان (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر عباس عرفانیان امیدوار (دانشگاه علم و صنعت)
دکتر مهدی خلیق رضوی (پژوهشگاه رویان)
دکتر رضا راجیمهر ()University of Cambridge
دکتر محمدرضا ابوالقاسمی (دانشگاه تهران)
دکتر حامد اختیاری ()Laureate Institute for Brain Research

دکتر مجید برکتین (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
دکتر رضا خسروآبادی (دانشگاه شهیدبهشتی)
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کـمیته عـلمی سـمپوزیوم

دکتر پیمان حسنی ابهریان (موسسه آموزش عالی علوم شناختی)

Prof. Paul M Parizel
()Royal Perth Hospital (RPH) & University of Western Australia (UWA

دکتر سیدکمال الدین ستارهدان (دانشگاه تهران)
دکتر محمدباقر شمس الهی (دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی قاضیزاده احسائی (دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی مطیع نصرآبادی (دانشگاه شاهد)
دکتر بهادر مکی آبادی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر محمدرضا ناظمزاده (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علیرضا ولیزاده (دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان)
دکتر عباس نصیرایی مقدم (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
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موضوع سخنرانیها در سـمپوزیوم
ISBM 2020

عنوان سـخـنـرانی

سـخـنـران

Professor E. Turgut Tali

Cerebrospinal Fluid and

Expertise: Neuroradiology Gazi
University School of Medicine

Glymphatic System

Professor Paul M. Parizel
Artificial Intelligence and Quantitative

Expertise: neuroradiology
David Hartley Chair of Radiology, Royal
Perth Hospital & University of Western
Australia, Western Australia

Imaging in (Neuro)Radiology

دکتر حامد اختیاری

How to Use fMRI to Develop New

متخصص علوم اعصاب
 اوکالهاما، تولسا،مرکز مطالعات مغز لوریت

Treatments for Brain Health Disorders

چگونه میتوان اختالالت روانی را بر اساس الگوی

دکتر مجید برکتین

تغییرات در ارتباطات عملکردی مغز طبقهبندی کرد؟

Cognitive impairment in
Multiple Sclerosis

فوق تخصص روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدحسین حریرچیان
فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
(بیمارستان امام خمینی(ره
(ISBM 2020) چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
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موضوع سخنرانیها در سـمپوزیوم
ISBM 2020

سـخـنـران

عنوان سـخـنـرانی

دکتر سید مهدی خلیق رضوی

Connecting the dots of Alzheimer’s
Disease (AD) using multimodal

دکترای هوش مصنوعی
پژوهشگاه رویان

neuroimaging linked with behavioral data

دکتر عباس عرفانیان امیدوار

رمزگشایی پیوسته موقعیت دو دست میمون در

دکترای مهندسی پزشکی
دانشگاه علم و صنعت ایران

شده از یک نیم کره مغزی

دکتر علی قاضیزاده احسائی

ثبت  ECoGفضای سه بعدی با استفاده از سیگنال

استخراج گراف ارتباط عملکردی با استفاده از داده

دکترای نوروساینس سیستم و محاسباتی
دانشگاه صنعتی شریف

برای توضیح نحوه پردازش  fMRIاستراحت در

دکتر عباس نصیرایی مقدم

SSFP-based fMRI: a high-resolution

دکترای مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

high-specificity technique

دکتر علیرضا ولیزاده
دکترای فیزیک
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

اطالعات در مغز

for brain mapping

انعطاف شبکههای کارکردی و تبادل ترکیبی
اطالعات در باندهای مختلف فرکانسی

)4th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates (ISBM2020
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Professor E. Turgut Tali
Gazi University School of Medicine :محل کار
Professor :رتبه دانشگاهی

Neuroradiology :تخصص

:سوابق پژوهشی و اجرایی
He is currently President of World Federation of Neuroradiological Societies,
President of Turkish Society of Neuroradiology and also Immediate Past
Chairman of European Board of Neuroradiology and Past President of
European Society of Neuroradiology.
He presided 12th Advanced Course and 28th Annual Congress of the Europen
Society of Neuroradiology in 2003 and XXth Symposium Neuroradiologicum,
World Congress of Neuroradiology in 2014.
He was the chairman of European School of Neuroradiology and organized
12th and 13th Cycles of European Courses in Neuroradiology, which is the
main path for the European Diploma in Neuroradiology.
He published more than 90 manuscripts in major peer-reviewed journals. He
has total of 1745 citations and h-index is 24.
He is currently Co-editor-in-chief of “The Neuroradiology Journal” and The
Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, Editorial Board member
of Neuroradiology, Guest Editor of Neuroimaging Clinics of North America in
2008 and 2015 and also Editorial Board member, Guest Editor of many journals.
He delivered more than 420 lectures at major neuroradiology and radiology
meetings as an invited speaker.
Dr. Tali has “Honorary Membership” of American, European, Russian,
Israeli, Serbian Societies of Neuroradiology, Israeli, Brasilian-Ceara, Belarusian
and Serbian Societies of Radiology and Romanian Society of Musculoskeletal
Radiology.
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Cerebrospinal Fluid and Glymphatic System

:عـنوان سـخنرانی

:چـکیده سـخنرانی
Central nervous system consists of four fluid compartments: cerebrospinal fluid, interstitial
fluid, intracellular fluid, and the blood in vasculature. According to the classical hypothesis,
the vast majority of CSF is produced by the choroid plexuses alone. However, discrepancies
between experimental results ended up with a new hypothesis that CSF formation occurs
by filtration and flux of fluid through the capillary walls, and that the respective volumes
of CSF and interstitial fluid mainly depend on hydrostatic and osmotic forces between the
CSF and brain parenchyma created by gradients of proteins and inorganic ions across the
capillary membrane. CSF is drained into the peripheral lymphatic system by efflux via the
olfactory bulb and along cranial and spinal nerves and the importance of the arachnoid
granulations in CSF removal has been questioned.
Recent studies focused on to image glymphatic activity. Rapid entrance of the CSF into the
brain along the cortical pial arteries was shown following labelling of CSF with fluorescent
tracers injected into the cisterna magna. Following the intrathecal administration of
gadolinium, relation between the CSF and interstitial fluid and also signs of delayed
glymphatic clearance in idiopathic normal pressure hydrocephalus patients compared
with a reference group were demonstrated. The activity of human glymphatic system in
cases of Alzheimer’s disease with DTI analysis was evaluated along the perivascular space
and found that lower diffusivity along the perivascular space seems to reflect impairment
of the glymphatic system.
Further investigations are needed to understand the activity, function and importance of
the glymphatic system.
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Professor Paul M. Parizel
David Hartley Chair of Radiology, :محل کار
Royal Perth Hospital & University of
Western Australia
Professor :رتبه دانشگاهی

Neuroradiology :تخصص

:سوابق پژوهشی و اجرایی
Honorary Fellow, Royal Australian and New Zealand College of Radiologists (RANZCR) – 2002
Member, Royal Academy of Medicine of Belgium (RAMB) – 2006
President, European Society of Neuroradiology (ESNR) – 2010-2012
Honorary and Founding Member, Russian Society of Neuroradiology (RSNR) – 2012
Honorary Member, Serbian Society of Neuroradiology (SSNR) – 2012
Member of Honour, Romanian Society of Radiology and Medical Imaging (SRIM) – 2015
Miembro de Honor, Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) – 2016
Honorary Member, European Society of Neuroradiology (ESNR) – 2016
Member of Honour, Hellenic Radiological Society (HRS) – 2016
Membre d’Honneur, Société Française de Radiologie (SFR) – 2016
President, European Society of Radiology (ESR) – 2016-2017
President, European Congress of Radiology (ECR) – 2017
Chairman of the Board of Directors, European Society of Radiology (ESR) – 2017-2018
Honorary Member, Iranian Society of Radiology – 2017
Honorary Member, Israel Radiological Association (ISRA) – 2017
Membre d’Honneur, Société Algérienne de Radiologie et d’Imagerie Médicale (SARIM) – 2017
Honorary Member, American Society of Neuroradiology (ASNR) -- 2017
Schinz Medal, Swiss Society of Radiology (SSR) – 2018
Honorary Member, Sociedad Cubana de Imagenologia (SCI) – 2018
Honorary Member, Societá Italiana di Radiologia Medica (SIRM) – 2018
Honorary Member, Radiological Society of North America (RSNA) – 2018
Miembro de Honor, Sociedad Peruana de Radiologia – 2019
Honorary President, African Society of Radiology – 2019-2021
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:عـنوان سـخنرانی
Artificial Intelligence and Quantitative Imaging in (Neuro)Radiology
… is this the ‘end of an era’ and/or is there ‘a new dawn breaking’?

:چـکیده سـخنرانی
Artificial Intelligence (AI) is one of the hottest topics in radiology. Unfortunately, many
colleagues are not familiar with the underlying technical principles, the type and consistency of
imaging data processed by AI tools, nor how such software can be applied to diagnostic imaging.
Image interpretation by radiologists is subject to human error. Humans get overburdened,
become distracted, get tired, can miss lesions, or erroneously interpret important findings. This
is where AI can help. Already today, AI programs are assisting radiologists in uncovering
abnormalities. There is growing evidence that AI algorithms are equal to, and in some cases
significantly better than radiologists. AI draws on all the available information about a particular
patient, as well as vast amounts of data (‘big data’) aggregated over time from countless other
radiological patient images.
In this presentation, I will review the ways in which AI can assist in image interpretation:
•AI can render the invisible visible, e.g. by detecting of subtle density differences on a
non-contrast CT scan of the brain in a patient with hyperacute stroke.
•AI can help to rapidly process and screen huge CT datasets (often containing thousands of
images), thereby immediately detecting abnormalities such as intracranial haemorrhage, spine
fractures, rib fractures, pulmonary emboli, … .
•AI offers enhanced specificity by comparing an abnormal finding against a library of known
diseases. This is particularly useful to assist in the diagnosis of rare or unusual conditions.
•AI provides quantitative assessment of image data, objectively and reproducibly, thus opening
the road towards development of biomarkers to monitor disease progression, predict outcomes,
count the number/volume of lesions, to measure midline shift, and many other objectively
quantifiable metrics.
•Finally, and perhaps most importantly, AI improves patient management by integrating
workflows and streamlining the delivery of healthcare. AI-driven patient workflows can
prioritise critically ill patients, reduce wait times, decrease hospital length of stay, significantly
cut costs and reduce diagnostic errors. AI can even alleviate some of the problems caused by
chronic shortages of doctors, nurses, paramedics and other medical staff members. In areas
with challenging geography, AI-powered remote diagnostics can provide life-saving
information, even for patients in faraway locations.
AI is a game changer, and opens up new avenues to improve the diagnosis, management and
follow-up of our patients. It is also true that the advent of AI systems has created a lot of
anxiety and doubt among the medical community at large. The AI genie is out of the bottle, we
cannot stop it, but we do have the power to determine the future: “tomorrow belongs to those
who prepare for it today”. Therefore, let us welcome the support that AI can give us to deliver
the best possible care to our patients.
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دکتر حامد اختیاری
محل کار :مرکز مطالعات مغز لوریت ،تولسا ،اوکالهاما
رتبه دانشگاهی :استادیار
تخصص :علوم اعصاب

سوابق پژوهشی و اجرایی:
استادیار  -پژوهشگر انستیتوی تحقیقات مغز لورت ()LIBR

سرپرست و مدیر آزمایشگاه مداخالت مبتنی بر آگاهی از علوم اعصاب در پزشکی اعتیاد-
انستیتوی تحقیقات مغز لورت ()LIBR

معاونت آموزشی ستاد علوم و فناوری های شناختی -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هیئت علمی مؤسسه مطالعات علوم شناختی ایران
مدیر بخش علوم اعصاب شناختی گروه تصویربرداری مغزی و آنالیز ،مرکز تحقیقات تصویربرداری
سلولی و مولکولی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
محقق اصلی و رئیس آزمایشگاه عصبی  -شناختی ،مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

18

چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران )(ISBM 2020

عـنوان سـخنرانی:

عوامل روش شناختی در فضای ترکیب فناوریهای تصویربرداری مغزی و تحریک الکتریکی مغز

چـکیده سـخنرانی:
ترکیب تکنیکهای نقشهبرداری مغزی و تحریک الکتریکی فراجمجمهای بهعنوان رویکرد جدیدی شناخته
میشود که منجر به درک بهتر کارکرد مغز میگردد (پارکین و همکاران2015 ،؛ قبادی و همکاران.)2020 ،

پتانسیلها و چالشهای جالب توجه این حوزه منجر به شکلگیری سه دسته عمده مطالعات شده است:
مطالعات سازوکاری (مکانیستیک) ،مطالعات پیش بینی کننده و مطالعات مربوط به مونتاژ.

مطالعات سازوکاری (مکانیستیک) به منظور بررسی آنچه که در مغز بواسطه تحریک مغز اتفاق افتاده است

اجرا می شوند .در واقع سوال این مطالعات این است که مغ ِز پس از تحریک چه تفاوتی نسبت به قبل از مداخله

کرده است و این تغییر چگونه رخ داده است .برای مثال چطور تغییر در نواحی از مغز مانند  PFCمنجر به
تغییر در فعالیت و یا ارتباط این نواحی با دیگر مناطق قشری و زیرقشری میشود (شاهبابای و همکاران،

2018؛ قبادی و همکاران.)2020 ،

در مطالعات پیشبینی کننده ،تکنیکهای تصویربرداری مغزی به عنوان پیشبینی کننده پاسخ به تحریک

مغزی در نظر گرفته میشوند .در این مطالعات آنچه که در مغز اتفاق خواهد افتاد سوال اساسی است .به
طوری که ،از طریق شناخت تفاوتهای الگوی پاسخ بتوان پاسخهای افراد به تحریک را قبل از اعمال تحریک

پیشبینی نمود .اینکه چطور میتوان تحریک مغزی را بر اساس دیتای  fMRIاجرا کرد ،سوالی است که در

مطالعات مونتاژ به آن پرداخته می شود (سلیمانی و همکاران .)2020 ،درهمین راستا محققین دیگری نیز
به بهینهسازی تحریک مغزی برای هر فرد عالقمند هستند .چالش اصلی این مطالعات این است چه میزانی

از جریان ،فرکانس ،زمان و مونتاژ برای هر فرد متناسب خواهد بود و چطور میتوان پروتکل بهینهای برای
تحریک مغزی هر فرد یافت.

اما همانطور که ذکر شد ،متغیرهای بسیاری در این حوزه وجود دارد و ناهمگونی و پراکندگی زیادی در

شواهد و نتایج به دست آمده از مطالعات مختلف وجود دارد (اسماعیل پور و همکاران .)2019 ،در همین راستا
یک همکاری بینالمللی متشکل از متخصصین حوزه تصویربرداری مغزی و تحریک مغز با تاکید بر تحریک
الکتریکی فراجمجمه ای در سال  2019شکل گرفت.

این شبکه با نام اختصاری  )International tES-fMRI Network) INTFو با همکاری 50آزمایشگاه در سراسر دنیا

و برگزاری چندین وبینار به دنبال پاسخی به خالهای متدولوژیک و ایجاد چارچوبی برای مطالعات آتی است.
این شبکه با فراهم کردن چک لیستی با عنوان Concurrent tES-fMRI (CTF) Reporting Checklist

مواردی را پیشنهاد میکند که پژوهشگران این حوزه میبایست آنها را هنگام اجرا و گزارش مقاله خود به
منظور همگونی روش شناختی و گزارش نتایج قابل تکرار در نظر بگیرند .در این سخنرانی ،حوزههای فعالیت

این شبکه و فرصتهای موجود در این زمینه مطرح خواهند گردید.
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دکتر مجید برکتین
محل کار :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه دانشگاهی :استاد

تخصص :روانپزشکی

سوابق پژوهشی و اجرایی:
همکاری در راه اندازی مرکز جامع صرع اصفهان

همکاری در تاسیس دوره تحصیالت تکمیلی روانشناسی شناختی دانشگاه اصفهان

همکاری در گسترش دیسیپلین  neuroscience of languageدر پژوهشکده علوم شناختی
همکاری در تاسیس دوره فلوشیپ صرع و تاسیس آزمایشگاه شناختی اصفهان

بنیانگذاری نخستین دوره فلوشیپ بالینی روانپزشکی عصبی در کشور

عـنوان سـخنرانی:
چگونه میتوان اختالالت روانی را بر اساس الگوی تغییرات در ارتباطات
عملکردی مغز طبقهبندی کرد؟
چـکیده سـخنرانی:
استفاده از ثبت سیگنالهای مغزی برای رمزگشایی عملکرد مغز امروزه به روشی کامال مرسوم بدل شده است.
آگاهی ازچگونگی عملکرد مغز به نوبه خود میتواند روش پدیدارشناختی مورد استفاده در طبقهبندی اختالالت
رفتاری را متحول نماید .در این میان تغییر در ارتباطات عملکردی مغز ( )Functional Connectivityیکی
از مهمترین نشانگرهای زیستی بالقوه برای این منظور میباشد .در این سخنرانی ضمن ارائه روشهای برتر
تجزیه و تحلیل  FCاز جمله اتصال عملکردی ایستا  static FCو پویا  ،dynamic FCبه همبستگیهای زمانی
بین مناطق مورد عالقه در مغز بر اساس شبکه فضایی داده محور در زوایای مختلف میپردازیم .به دنبال آن،
استراتژیهای مختلف ساخت مدل برای انتخاب ویژگیهای متناسب برای طبقهبندی بر اساس معیارهای
طبقهبندی  DSMو همچنین روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق  deep learningمورد اشاره قرار میگیرد
تا دقت طبقهبندی پیشنهادی برای اختالالت عمده روانپزشکی نظیر اختالالت خلقی ،اسکیزوفرنی ،اختالل دو
قطبی ،اختالل طیف اوتیسم و بیماری آلزایمرمورد بحث قرار گیرد.
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دکتر محمدحسین حریرچیان
) بیمارستان امام خمینی(ره، دانشگاه علوم پزشکی تهران:محل کار

 استاد:رتبه دانشگاهی

 بیماریهای مغز و اعصاب:تخصص

:سوابق پژوهشی و اجرایی
1390 دبیر هیات بورد کشوری بیماری های مغز و اعصاب از سال

1397 تا1390 مدیر گروه بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال

1397 رئیس بخش یبماریهای مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی از سال

Cognitive impairment in Multiple Sclerosis

:عـنوان سـخنرانی
:چـکیده سـخنرانی

Cognitive impairment, although subtle and often insidious, occurs in 40-65% of multiple
sclerosis (MS) patients. It may be present early in the course of the disease and been
described in all the disease stages and phenotypes, including clinically isolated syndrome
(CIS), radiologically isolated syndrome (RIS), so called ‘benign MS’ and even pediatric-onset
MS. It typically involves information processing speed as well as memory and executive
functions. It has an impact on a patient’s employability, social interactions, and quality of
life. Although it was mentioned as early as the 1800’s by Jean-Martin Charcot that
there could be marked enfeeblement of the memory and slowing of formation of conceptions
in this disease, but it was not considered as a major manifestations of this disease until
recently. It is frequently related to depression, anxiety and fatigue by many clinicians.
Nowadays detection of cognitive impairment at its earliest stage becomes particularly
important and neuropsychological assessment and neuroimaging studies focusing on
cognitive impairment are now being incorporated as primary outcomes in clinical trials.
Cognitive dysfunction correlates to brain magnetic resonance imaging (MRI) lesion volumes
especially in thalamus. Cognitive behavioral therapy, exercise, and education programs
are could be considered as interventions to improve coping and lessen cognitive symptoms.
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دکتر سیدمهدی خلیق رضوی
 پژوهشگاه رویان:محل کار

 استادیار:رتبه دانشگاهی
 هوش مصنوعی:تخصص

:سوابق پژوهشی و اجرایی
Seyed-Mahdi Khaligh-Razavi is an entrepreneur, Cofounder and Chief
Science Officer at Cognetivity Ltd, UK (founded in 2013). He has a PhD in
Cognitive Sciences from Cambridge University; and has been a researcher at
MIT, Computer Science and AI Department. He is also assistant professor of
neuroscience at Royan Institute, Brain & Cognitive Sciences Dept., and is one
of the founders of HamTech accelerator for AI businesses.

:عـنوان سـخنرانی

Connecting the dots of Alzheimer’s Disease (AD) using multimodal
neuroimaging linked with behavioral data

:چـکیده سـخنرانی
Unfortunately, Alzheimer’s and other neurodegenerative disorders do not seem to be
going away any time soon. There is an unmet need to better characterise such disorders
and be able to link subtle changes in people’s behavior with underlying neural changes
in their brain that are currently detected with neuroimaging techniques. We have
developed a new test (Integrated Cognitive Assessment: ICA) sensitive to subtle changes
in cognitive performance. We further used EEG and fMRI to study the link between
participant’s performance in the ICA and their brain structure and function.
Participants’ with mild cognitive impairment (MCI) and mild AD showed a decline in
their neural processing speed and accuracy, linked with a lower performance in the
ICA test. Additionally, we found a significant association between participants’ ICA
score and cortical thickness in some of the key brain areas, including parahippocampal,
that are anatomically identified among the early areas affected by tau-pathology.
Finally, we show that ICA can support clinicians by aiding accurate diagnosis of MCI
and AD and is appropriate for large- scale screening of cognitive impairment.
(ISBM 2020) چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
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دکتر علی قاضیزاده احسائی
محل کار :دانشگاه صنعتی شریف
رتبه دانشگاهی :استادیار

تخصص :نوروساینس سیستم و محاسباتی

سوابق پژوهشی و اجرایی:
ریاست پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی ()IPM

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺣﻮزۀ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ
( )prefrontal cortexو ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﻗﺎﻋﺪهای()basal ganglia

محقق مرکز تحقیقات مغز در دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه فناوری یادگیری

و حافظه در IPM

عـنوان سـخنرانی:
استخراج گراف ارتباط عملکردی با استفاده از داده استراحت در fMRI
برای توضیح نحوه پردازش اطالعات در مغز
چـکیده سـخنرانی:
در سیستمهای پیچیدهای مانند مغز که از مجموعهای از نواحی مرتبط با هم تشکیل شدهاند ،آنالیز شبکه روز
به روز ،اهمیت بیشتری برای فهم چگونگی ارتباط عملکردی مناطق مختلف در شکلدهی پردازش اطالعات
عصبی و شناختی پیدا میکند .در این سخنرانی به ارایه نمونههایی از مدلسازی ارتباط عملکردی مغز با
استفاده از داده استراحت در  fMRIبا استفاده از روشهای نوین ساخت گراف علی خواهیم پرداخت .سپس
نشان خواهیم داد که گراف بدست امده از ارتباط عملکردی مناطق قشری و زیر قشری مغز در حال استراحت
چگونه هماهنگی این نواحی را در گسترهای از عملکرد پردازش تصویری شامل پردازش تازگی اشیا ،حافظه
پاداش و نیز پردازش صورت توضیح میدهند .بعالوه کاربرد ساختار گراف ناشی از دادههای استراحت برای
آنالیز دینامیکی علی ( )DCMمورد بررسی قرار خواهد گرفت.
)4th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates (ISBM2020
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دکتر عباس عرفانیان امیدوار
محل کار :دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه دانشگاهی :استاد
تخصص :مهندسی پزشکی

سوابق پژوهشی و اجرایی:
تحقيقات در دانشگاه کيس وسترن ،کليولند ،ایالت اوهایوی آمريکا و مرکز پزشکی  VAدر
کلیولند آمریکا در زمينه مهندسی عصبی
رئیس پژوهشکده مهندسی عصبی ایران
فعالیت تحقیقاتی و فناوری در زمینه واسطهای مغز-کامپیوتر و واسط های نخاع-کامپیوتر
ایجاد و کنترل حرکت با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی درون نخاعی ،بازیابی
عملکرد مثانه با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی درون نخاعی ،رمزگشائی اطالعات
حرکتی از سیگنالهای مغزی
الکتروکورتیکوگرام و خواندن اطالعات مختلف از سلولهای عصبی نخاعی
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عـنوان سـخنرانی:
رمزگشایی پیوسته موقعیت دو دست میمون در فضای سه بعدی با استفاده
از سیگنال  ECOGثبت شده از یک نیم کره مغزی

چـکیده سـخنرانی:
هدف اصلی این تحقیق رمزگشایی پیوسته موقعیت دو دست میمون در فضای سه بعدی با استفاده از سیگنال
 ECoGثبت شده از یک نیم کره مغزی است .برای این منظور یک الکترود  64کاناله طراحی و در نیمکره
راست مغز میمون کاشته شده است بطوریکه قسمت های قشر حرکتی اولیه تا قشر پیشانی را در برگیرد.
برای تخمین موقعیت دست یک مدل آماری ارائه شده که براساس تابع احتمال شرطی حالت دست (حالت
استراحت دست ،حرکت دست چپ و حرکت دست راست) و احتمال شرطی موقعیت دست برای هر حالت،
موقعیت دست را تخمین میزند .نتایج نشان میدهد که مدل آماری پیشنهادی با دقت خوبی قادر به رمز
گشائی اطالعات حرکتی دو دست با استفاده از سیگنالهای اخذ شده از یک نیمکره مغزی است .عالوه براین،
نتایح نشان میدهد که باندهای فرکانسی  βو  γ2در هنگام حرکت دست موافق ()ipsilateral movement

و باندهای فرکانسی  γ2و  γ3در هنگام حرکت دست مخالف ( )contralateral movementدارای بیشترین
اطالعات حرکتی است .بررسی دقت رمز گشائی موقعیت دست نشان میدهد که باندهای فرکانسی پایین
سیگنال  ECoGشامل  θ-αو  ،βمنجر به تخمین دقیق تری از موقعیت دست موافق نسبت به دست مخالف
میشود ،در حالیکه استفاده از فرکانسهای باال شامل  γو  ،hfECoGمنجر به تخمین دقیقتری از موقعیت
دست مخالف میشود .همچنین در این تحقیق ،نقش نواحی مختلف قشر مغز در رمزگشائی اطالعات حرکتی
با استفاده از اطالعات متقابل و تحلیل زمان -فرکانس مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد که
الگوهای زمانی -فرکانسی بخوبی قادر به بازنمائی دینامک حرکت دست است.

)4th Iranian Symposium on Brain Mapping Updates (ISBM2020
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دکتر عباس نصیرایی مقدم
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر: محل کار
 دانشیار:رتبه دانشگاهی

 مهندسی پزشکی:تخصص

:سوابق پژوهشی و اجرایی
 عضو شورای علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری،رییس دانشکده مهندسی پزشکی
،مغز
IPM عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی
IPM  درneuroimaging پژوهشگر گروه
UCLA  درMRI پژوهشگر فیزیک
CalTech هیات علمی مدعو در

تکمیل دو طرح پژوهشی در ستاد علوم شناختی

:عـنوان سـخنرانی
SSFP-based fMRI: a high-resolution high-specificity technique for brain mapping
:چـکیده سـخنرانی
fMRI as the leading brain mapping tool, in terms of spatial resolution, is expected to
respond to demands for investigating the function of finer structures. High-resolution
SSFP-based fMRI techniques, known for their high specificity and low geometrical
distortion, look promising for this type of applications. Nevertheless, they suffer from
lack of speed and sensitivity, leading them to be exploited mostly in super high-field
scanners.
In this talk, I will demonstrate first, why the SSFP techniques can deliver clean contrast
for fMRI. The applications of these techniques will then be reviewed in practice. Finally,
an in-house SSFP-fMRI approach on 3T scanners that helps with these inefficiencies by
aiming the resolution enhancement only at a restricted ROI, will be presented and
experimentally investigated.
(ISBM 2020) چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
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دکتر علیرضا ولیزاده
محل کار :دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
رتبه دانشگاهی :دانشیار
تخصص :دکتری فیزیک

سوابق پژوهشی و اجرایی:
موسس گروه تحقیقاتی علوم اعصاب نظری از سال  90با حدود بیست دانش آموخته
ارشد و  7دکتری
عضو هیات تحریریه مجله  Scientific Reportsدر شاخه علوم اعصاب محاسباتی
عضو مدعو شاخه علوم پایه فرهنگستان علوم

عـنوان سـخنرانی:
انعطاف شبکههای کارکردی و تبادل ترکیبی اطالعات در باندهای مختلف فرکانسی
چـکیده سـخنرانی:
مطالعات و آزمایشات دهه های اخیر ،کارکردهای اختصاصی نواحی مختلف مغزی را در پردازش جنبههای
مختلف اطالعات تایید میکنند .کارکردهای شناختی مغز بر پایه تجمیع اطالعات کد شده در نواحی مختلف
و تبادل هدفمند و قابل کنترل اطالعات بین اجزای سیستم عصبی میسر میشود .از ویژگیهای برجسته

سیستم عصبی وجود تغییرات مداوم در مسیرهای تبادل اطالعات بین نواحی مغز است که به موجود توانایی به

کارگیری موثر ساختار ثابت مغز را در کارکردهای متنوع شناختی میدهد .از سوی دیگر نشان داده شده است
که مسیرهای تبادل اطالعات نه تنها وابسته به زمان هستند بلکه در باندهای فرکانسی مختلف نیز اطالعات
در مسیرها و جهتهای متفاوتی در مغز منتقل میشوند .به طور خالصه شبکههای موثر کارکردی که تبادل

اطالعات را بین نواحی مختلف را نمایش میدهند ،وابسته به زمان ،وابسته به حالت و وابسته به فرکانس

هستند .با وجود این ،سازوکارهای نورونی و شبکهای که موجب چنین انعطاف و کارآمدی مغز هستند ،تا حد
زیادی ناشناخته هستند .ما بر پایه مطالعات تحلیلی نشان میدهیم که «تنها» شبکههایی که انتقال پیام بین

آنها با تاخیر انجام میگیرد میتوانند چنین خواصی داشته باشند .با شبیهسازی مدارهای بزرگ مقیاس مغزی

نشان میدهیم که وابستگی زمانی و فرکانسی شبکه های موثر کارکردی ریشه در تاخیر در انتقال پیامهای

عصبی بین نواحی مختلف مغز دارد.
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بـرنامه چهارمین سـمپوزیوم

تـازههای نـقشهبرداری مـغز ایـران

تـاریـخ

سـاعـت

سـخنرانان سـمپوزیوم

9:00 - 9:30

افتتاحیه

9:30- 10:15
10:15 - 10:30

1399/04/11
چهارشنبه

دکتر حامد اختیاری
پخش کلیپ
سخنرانی

10:30 - 11:15

Professor Paul M. Parizel

11:15 - 11:30

پخش کلیپ

11:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45

28

سخنرانی

سخنرانی

دکتر علی قاضیزاده احسائی
ارائه مقاله

سخنرانی

دکتر عباس عرفانیان امیدوار
پخش کلیپ
سخنرانی

دکتر علیرضا ولیزاده

15:45 - 16:00

پخش کلیپ

16:00 - 17:30

ارائه مقاله
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بـرنامه چهارمین سـمپوزیوم

تـازههای نـقشهبرداری مـغز ایـران

تـاریـخ

سـاعـت
10:00 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:45

1399/04/12
پنجشنبه

سـخنرانان سـمپوزیوم
سخنرانی

دکتر عباس نصیرایی مقدم
پخش کلیپ
سخنرانی

دکتر سیدمهدی خلیق رضوی

11:45 - 12:00

پخش کلیپ

12:30 - 14:00

ارائه مقاله

14:00 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:45
18:00 - 18:45

سخنرانی

دکتر محمدحسین حریرچیان
پخش کلیپ

سخنرانی

دکتر مجید برکتین
اختتامیه
سخنرانی
Professor E. Turgut Tali
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ISBM2020
ORAL PRESENTATION SCHEDULE
(SESSION 1)

Paper Title

Authors

A glance of Second phase of pilot
study on the concurrent
TMS-fMRI to identify
motor-related brain areas
by new methods in IRAN

Khorrami Bonaraki, A.
Batouli, SAH
Kohanpour, M
Hamdami, M
Sadeghbeigi, N
Bandali, GR
Zhaeentan, Sh
Emami Meybodi, T

Changes of the brain functional
connectivity in subjects with
post-traumatic olfactory disorder
after low-level laser irradiation
using fMRI

Presentation Time

Wednesday
1st july 2020
12:30 – 12:45 (Tehran Time).

Wednesday
Seyedeh Fahime Hosseini
1st july 2020
Arash Zare-Sadeghi
12:45 – 13 (Tehran Time).
Ali Shakeri-Zadeh

Multiscale Structural Brain
Network Analysis in Full-term
Neonates

Mahshid Fouladivanda
Dr.Kamran Kazemi
Dr.Habibollah Danyali
Dr.Ardalan Aarabi

Magnetic resonance spectroscopy
reveals metabolite change after
treatment

Hossein Mohammadi
Vahid Changizi
Nader Riyahi
Fatemeh Rahiminejad
Mehdi Soleimani
Afsaneh Qardashi

A short review on Alzheimer’s
disease approaches usin Functional
near-infrared spectroscopy

Dorsa Farzam
Zahra Einalou

Wednesday
1st july 2020
13– 13:15 (Tehran Time).

Wednesday
1st july 2020
13:15 – 13:30 (Tehran Time).

Wednesday
1st july 2020
13:30 – 13:45 (Tehran Time).
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ORAL PRESENTATION SCHEDULE
(SESSION 2)
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Paper Title

Authors

Presentation Time

Evaluation of psychometric
properties of self-regulation
questionnaire among students

Sajad Bakhtiari Javan

Wednesday

Sadegh Bakhtiari

1st july 2020

Hane Mafakheri

16 – 16:15 (Tehran Time).

Brain-Inspired Deep Networks
for Facial Expression Recognition

Nafiseh Zeinali
Karim Faez
Sahar Seifzadeh

Wednesday

Effects of vitamins E on lead
neurotoxicity in hippocampal
synaptic plasticity in rat

Ruhollah Karamian
Alireza Komaki
Iraj Salehi
Siamak Shahidi
Abdolrahman Sarihi

Investigating the Autistic-like
Traits Reflected in the Brain
Connectivity of Fathers of
Individuals with Autism

Vida Mehdizadehfar
Farnaz Ghassemi
Ali Fallah

Drift Diffusion Model of animacy
categorization task can detect
patients with mild Alzheimer’s
Disease

Hamed Karimi
Haniye Marefat
Mahdiyeh Khanbagi
Alireza Karami
Zahra Vahhabi
Seyed-Mahdi Khaligh-Razavi
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1st july 2020
16:15 – 16:30 (Tehran Time).

Wednesday
1st july 2020
16:30– 16:45 (Tehran Time).

Wednesday
1st july 2020
16:45 – 17 (Tehran Time).

Wednesday
1st july 2020
17 – 17:15 (Tehran Time).

ISBM2020
ORAL PRESENTATION SCHEDULE
(SESSION 3)

Paper Title
Automatic sleep stage
classification using 1D
convolutional neural network
Discrimination between
inhibitory and excitatory neurons
of mouse hippocampus based on
xtracellular spike waveforms
Introducing a Convolutional
Neural Network and visualization
of its filters for classification of
EEG signal for SSVEP task
A New Insight to the Visually and
Auditory Oddball Task EEG Data
Analysis
Optimum Single-Channel
Selection for Detecting Steady
State Visual Evoked Potentials in a
Brain-Computer Interface Speller
Chaotic Analysis of the EEG
signal in the neuro-marketing
application
Improving of a Brain-Computer
Interface Based on EEG Signals

Authors
Asma Salamatian
Ali Khadem
Mehrdad Oghazian
Ali Khadem
Moein Esghaei
Ali Nouri
Kyanoosh Azizi

Mohammad Fayaz
ALireza Abadi

Farzad Saffari
Ali Khadem

Nahid Nademi
Seyyed Abed Hosseini

Presentation Time
Thursday
nd

2 july 2020
12 – 12:15 (Tehran Time).
Thursday
nd

2 july 2020
12:15 – 12:30 (Tehran Time).
Thursday
nd

2 july 2020
12:30 – 12:45 (Tehran Time).
Thursday
nd

2 july 2020
12:45 – 13 (Tehran Time).
Thursday
nd

2 july 2020
13 – 13:15 (Tehran Time).
Thursday
nd

2 july 2020
13:15 – 13:30 (Tehran Time).
Thursday

Maryam Khakpour

nd

2 july 2020
13:30 – 13:45 (Tehran Time).
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شـاخه دانـشجویی
نـقشهبـرداری
مـغز ایـران
شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران
به عنوان اولین تشکیالت دانشجویی در این زمینه ،فعالیت
رسمی خود را از مهرماه سال  1397همزمان با دومین
سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران آغاز کرد .فعالیتهای این شاخه ،زیر
نظر آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ،با هدف توسعه و ارتقای تواناییهای علمی،
پژوهشی و اجرایی دانشجویان در دانش مغز و شناخت ،بر اساس فعالیت کارگروهها
بنا نهاده شده است.
فعالیت کارگروههای مختلف در قالب ژورنال کالب ،سخنرانی علمی ،خبرنامه ،کارگاههای آموزشی تخصصی
و نیمه تخصصی ،مسابقات دانشجویی ،اردوهای علمی-تفریحی ،فعالیتهای بینرشتهای ،تولید اخبار علمی،
مشاورههای تخصصی و حمایت از فعالیتهای دانشجویی صورت میگیرد .مجموعه این فعالیتها تحت سه
عنوان آموزشی ،پژوهشی و ترویجی-اجرایی در کارگروههای نوروفیزیولوژی ،نوروسایکولوژی ،نورومارکتینگ،
علوم اعصاب محاسباتی ،علوم اعصاب شناختی ،نورواسپرت ،مهندسی عصبی ،ترویجی و اجرایی انجام
میشود .از اینرو فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم شده است تا در راستای فعالیت کارگروهها ،بتوانند از
مزایای عضویت در این شاخه بهرهمند شوند.

خالصه گزارش عملکرد شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران تا پایان سال 1398
همکاری در امور اجرایی دومین ،سومین و چهارمین سمپوزیوم تازههای نقشهبرداری مغز ایران
همکاری در امور اجرایی همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی
برپایی غرفه دانشجویی نقشهبرداری مغز در سمپوزیومهای مرتبط
برگزاری بیش از  50سمینار سالیانه ،ماهیانه و هفتگی توسط کارگروهها بهصورت تخصصی و یا بینرشتهای
برگزاری کارگاههای تخصصی مرتبط با دانش مغز و شناخت
برگزاری جلسات هماندیشی دبیران شاخه دانشجویی نقشهبرداری مغز ایران و دانشجویان عالقهمند به
همکاری در این شاخه
برگزاری نشستهای هماندیشی بخش پژوهشی جهت ایجاد دستاوردهای علمی و پژوهشی
تولید اخبار و محتوای علمی در وبسایت و شبکههای اجتماعی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
انجام هماهنگیهای مربوط به بازدید از آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
همکاری در برگزاری رویدادهای علمی کشوری
برگزاری مسابقات علمی دانشجویی
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