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اعصاب تصویربرداری گروه شناختی، علوم پژوهشکدۀ تأسیس از پس
Neuroimaging and Signal and) تصویر و سیگنال تحلیل و
به که بود پژوهشکده گروه اولین (Image Analysis Group
آن از شد. تشکیل ١٣٩١ سال در سلطانیان ز اده حمید دکتر سرپرستی
شامل حوزه این مجرب استادان همکاری از گروه این تاکنون، زمان
علی دکتر و مقدم، نصیرایی عباس دکتر حسین ز اده، غالمعلی دکتر
پسادکتری و دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان نیز و قاضی زاده
کارگاه های و دروس ارائۀ بر عالوه گروه این استادان است. بوده بهره مند
تصویربرداری پروژه های هدایت خویش، تخصص به مربوط آموزشی
داشته اند. برعهده را گروه در شاغل پژوهشگران و دانشجویان عصبی
برای الزم ابزار همچنین و روز دانش آوردن فراهم گروه اعضای تالش
حاضر، حال در است. بوده حوزه این در پژوهشی های طرح انجام
(در مغناطیسی تشدید تصویربرداری آزمایشگاه به مجهز پژوهشکده
ثبت است. (فعال) الکتروانسفالوگرام ثبت آزمایشگاه و تعمیر) دست
قرمز مادون طیف نگاری شامل عصبی تصویربرداری مدالیته های دیگر
(مراکز مگنتوانسفالوگرام و مغز) نقشه برداری ملی (آزمایشگاه نزدیک
می پذیرد. انجام پژوهشکده از خارج در کشور) از خارج معتبر تحقیقاتی
ابزارهای کیفیت ارتقای و الزم ابزار آمدن فراهم با آینده در تا است امید
پژوهشی طرح های انجام در خود رشد به رو روند به بتواند گروه موجود،

دهد. ادامه پژوهشگران و دانشجویان آموزش و به روز

طرح های گروه استادان دیگر و سلطانیان زاده دکتر سال ها، این در
انجام دانشجویان و گروه اعضای دیگر همکاری با را متنوعی پژوهشی
رسانیده اند. چاپ به اول تراز علمی مجالت در را حاصل نتایج و داده اند
داده های تحلیل نوین روش های با ارتباط در سلطانیان زاده طرح های
سیگنال های و fMRI و DTI شامل مغناطیسی تشدید تصویرنگاری
سرپرستی تحت همچنین می باشند. MEG و EEG شامل مغزی
سلسله مدل های براساس بینایی سیستم با مرتبط پژوهش های ایشان،
معبودی) هادی دکتری (رسالۀ بینایی قشر در فضایی فاز پردازش مراتبی
سیده پسادکتری (طراح زبان لکنت با مرتبط مغز نواحی ارتباطات و

شده اند. انجام لنگری) شجاعی سمانه

مجتبی (پسادکتری)، یارقلی الهه دکتر همکاری با حسین زاده دکتر
و وزیری مریم دکتر و دکتری)، (دانشجویان دوستانی نرگس و عباس زاده
انجام ارزشمندی پژوهش های بین المللی) (همکاران راجی مهر رضا دکتر
(اصول کارکردی مغناطیسی تشدید تصویربرداری درس ایشان داده اند.
نموده اند تدریس را داده) آنالیز و آزمایش، طراحی تصویربرداری،
و ،SPM ،FSL) داده آنالیز نرم افزارهای آموزش جلسات با که
تصویربرداری شیوه این که چرا است، بوده همراه نیز (FreeSurfer
مطالعات از وسیعی طیف در ابزارها پرکاربردترین از یکی عنوان به
پروژه های از زیادی تعداد و می گیرد قرار استفاده مورد اعصاب علوم
مجموعه این پروژه های از کنند. می استفاده آن از نیز پژوهشکده
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ام آرآی بخش

تداخل نورونی و رفتاری مکانیزم های بررسی مطالعات: به می توان
بازنمایی بر توجه تأثیر و عباس زاده) (مجتبی رانندگی در دوگانه وظایف
کدگشایی دوستانی) (نرگس مغز بینایی قشر در متعدد محرک های
دکتر و وزیری، (دکتر حرکت مشاهدۀ و ارقام مشاهدۀ در مغز فعالیت
چهره مشاهدۀ حین در مغز متعدد نواحی تعامل بررسی یارقلی)، الهه
حاضر، حال در کرد. اشاره یارقلی) دکتر راجی مهر، (دکتر ویدئو در
دکتر نظارت و حضور با fMRI-Journal Club هفتگی جلسات
بر عالوه جلسات، این در می  شود. برگزار وزیری دکتر خانم و حسین زاده
به و دارند حضور نیز محققان و دانشجویان دیگر زیرگروه، این اعضای
دست در عصبی تصویربرداری پروژه های پیرامون بحث و گزارش ارائۀ
و پایه ای مباحث آموزش و جدید مقاالت ارائۀ پژوهشکده، در انجام

می پردازند. داده آنالیز ابزارهای

است. بوده گروه فعالیت های دیگر از آموزشی کارگاه های برگزاری
بود گروهی اولین تصاویر و سیگنال تحلیل و اعصاب تصویربرداری گروه
تصویربرداری حوزۀ در ترویجی کارگاه های برگزاری به اقدام کشور در که
توجه با که نمود حسین زاده) دکتر (توسط مغناطیسی تشدید کارکردی
مهمی بسیار نقش زمان آن در کشور در مبحث این بودن نوپا به
نرم  افزار کارگاه همچنین داشت. کشور در تکنیک این گسترش در
یارقلی و راجی مهر، وزیری، دکتر توسط دوره چندین در نیز freesurfer
بوده خصوص این در کشور در کارگاه اولین که شد برگزار همکارانش و
رشتۀ در بعدی طرح های شکل گیری و آنالیز گسترش در زیادی نقش و
ــــ کارکردی  مغناطیسی تشدید تصویربرداری کارگاه داشت. fMRI
فعال اعضای توسط که شریف اعصاب علوم سمپوزیوم جانبی  کارگاه

ـ نمونه ای رسیده ـــ انجام به fMRI-Journal Club هفتگی جلسات
آنهاست. از

آموزشی کارگاه های مقدم نصیرایی عباس دکتر اینها بر عالوه
تصاویر اخذ برای نوین راهکارهای و MRI فیزیک زمینۀ در متعددی
آموزشی کارگاه های سلطانیان زاده دکتر و کردند ارائه مغناطیسی تشدید
مختلف انواع تحلیل و پردازش و کاربردها معرفی زمینۀ در متنوعی
و (DTI, fMRI, T1, T2, FLAIR) مغناطیسی تشدید تصاویر

کردند. برگزار حاصل اطالعات تلفیق برای نوین راهکارهای

مغناطیسی تشدید تصویربرداری تکنیک های توسعۀ در گروه این
است. نداشته نظیر کشور در که است برداشته بلندی گام های نیز
ملکیان وحید دکتر کمک به مقدم نصیرایی دکتر مشخص، طور به
با مغز از کارکردی تصویربرداری انجام به موفق پسادکتری) (محقق
اخذ از بهره گیری با کار این شده اند. میلی متر زیر مکانی تفکیک حد
و است شده انجام (polar) قطبی مختصات در تصاویر بازسازی و
در موجود تسالی سه دستگاه بودن فعال زمان در نیاز مورد داده های
راه اندازی و انتقال که است ذکر شایان آمده اند. دست به پژوهشکده
و مقدم نصیرایی (دکتر گروه همین متخصصان نظر زیر مذکور دستگاه
خدمات طوالنی نسبتاً دورۀ یک در و بود شده انجام شالیکار) مهندس
بازۀ یک در همچنین می شد. داده محققان به پژوهشی تصویربرداری
خدمت یک صورت به هم حیوانات از MRI تصویربرداری زمانی،
راه اندازی با خدمات این ارائۀ که می شد عرضه افراد همین توسط عمومی
خواهد گرفته سر از مغناطیسی تشدید تصویربرداری دستگاه مجدد

شد.■
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