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 همدان  استان ویژه مهارتی – آموزشی روزه دو سمینار

  بهمن ماه 11پنجشنبه  :اولروز 

 الکتروانسفالوگرافی )نوار مغزی( و تحریک مغزی

 

 ساعت مدرس/سخنران/مجری عنوان

 tESاصول و مبانی تحریک مغزی 

 

 محتوا:

 tES، کاربردهای کلینیکی و پژوهشی tESمبانی  -

 هامختصری از نحوۀ کار دستگاه -

 10:00 -9:00 کاظمیدکتر 

 TMSاصول و مبانی تحریک مغزی 

 

 محتوا:

 TMS، کاربردهای پژوهشی و کلینیکی TMSمبانی  -

 TMSهای ابزار و دستگاه -

 11:00 – 10:00 کاظمیدکتر 

 گروهجلسات انجام عملی تحریک مغزی در دو 
 

 tESو  TMS سالن کنفرانس 1گروه 

 سالن کنفرانس tESو  TMS 2گروه 

 13 - 12 12 – 11 زمان

 

 

 13:00 – 11:00 خانم صادق بیگی

 14:00 – 13:00 - ناهار و نماز

 اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی

 

 :محتوا

 ، کاربردها و اهمیت کلینیکیEEGمعرفی  -

  EEGهای جاری نگاشت مغز با معرفی پژوهش -

 ای از روال آنالیزو خالصه -

 

 BCI-Spellerیا  SSVEPهای یکی از آزمایش: EEGجلسۀ ثبت دادۀ 

 

 

 محمد میکائیلی دکتر

 

 

 

 خانم پورعباسی

 

 
14:00 – 15:15 

 

 

 
15:15 – 16:00 

 16:15-16:00 - استراحت و پذیرایی

 16:30-16:15 آقای دادجو و دریافت گواهی ها تکمیل فرم های نظرسنجی در سالن کنفرانس
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 همدان استان ویژه مهارتی – آموزشی روزه دو سمینار

 بهمن ماه 12جمعه : دومروز 

 (fNIRSنگاری کارکردی مادون قرمز )و طیف یسیتصویربرداری کارکردی تشدید مغناط

 ساعت مدرس/سخنران/مجری عنوان

 

 fNIRSاصول و مبانی 

 

 محتوا:

 گیری و مبانی دستگاهنحوۀ اندازه، fNIRSاصول کارکرد  -

 های پژوهشی، کاربردهای پژوهشیکاربردهای کلینیکی و اهمیت -

 

 fNIRSجلسۀ اخذ دادۀ 

 حرکت دست یا گرم-آب سرد آزمایش:

 

 

 دکتر عینالو

 

 

 

 خانم پورعباسی

 

 

9:00-10:15 

 

 

 

10:15-10:45 

 11:00-10:45 - پذیرایی و استراحت

 در علوم اعصاب MRIاصول و کاربردهای 

 

 محتوا:

 DTI ، کاربردهای تصاویر ساختاریMRIاصول تصویربرداری و خواص تصاویر  -

 در علوم اعصاب

 12:00-11:00 حسین زادهدکتر 

 fMRIمبانی 

 

 محتوا:

 ، تابع همودینامیک، طراحی آزمایش، انتقال تحریکBoldاصول  -

 دکتر حسین زاده

 
12:00-13:00 

 14:00-13:00 - ناهار و نماز

 و آنالیز داده fMRIجلسات اخذ عملی دادۀ 

 

 سرتیفیکیت اخذ داده 1گروه 

 اخذ داده سرتیفیکیت 2گروه 

 15-14:30 14:30-14 زمان

 آنالیز داده

 

 آقای مجتبی برزگر

 دکتر الهه یارقلی

 

 

 

14:00-15:00 

 

 

15:00-16:00 

 16:15-16:00 - پذیرایی و استراحت

 fMRIهای اصول آنالیز دادهو طراحی آزمایش 

 (GLMپردازش، آنالیز آماری، )پیش
 17:30-16:15 یارقلیدکتر 

 


