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اصفهان، پزشکی  (علوم پزشکی  دانش آموختۀ مقاله، این نویسندۀ
انگلیس نیوکاسل (دانشگاه اعصاب علوم دکتری و (١٣٨-١٣٧٧۴
در کلمبیا دانشگاه پسادکتری پژوهشگر وی است. (١٣٩٢-١٣٨٧
تا ١٣٨۵ سال های فاصلۀ در همچنین و بوده (١٣٩٩-١٣٩٢) امریکا
شناختی  علوم پژوهشکدۀ در (نیمه وقت) تحقیق دستیار عنوان به ١٣٨٧
پسادکتری محقق عنوان به ١٣٩٩ بهمن ماه از نامبرده است. کرده کار
اینجا در است. شده کار مشغول شناختی علوم پژوهشکدۀ در ارشد
می خوانید. پژوهشکده این در صنایعی دکتر تحقیقاتی برنامۀ از شرحی
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دورۀ در و میمون، در بینایی توجه و یادگیری روی دکتری دورۀ در من
میمون در تصمیم گیری در تاالموس هسته های نقش مورد در پسادکتری
آزمایشگاه تحقیقاتی  برنامۀ شناختی ، علوم پژوهشکدۀ در کرده ام. کار
ادامۀ در اول، بخش در است. شده تشکیل به هم پیوسته بخش دو از من
حرکت در که تاالموس مختلف هسته های از دارم قصد پسادکتری، کار
زمان به میمون که وقتی  همین طور و تصمیم گیری حین در دارند نقش
از داده ها ثبت اینکه دلیل به دهم. انجام تک نورونی ثبتِ می کند توجه
آزمایشگاه کمی  تعداد است، مشکلی  و زمان بر کار مغز عمق در تاالموس
نواحی از ثبت ها عمدۀ و می دهند، انجام ثبت مغز ناحیۀ این از دنیا در
شخصی  عالقۀ و مسئله این به توجه با می شود. انجام تاالموس حسی
برنامۀ از عمده ای بخش شناختی ، فرایند های در تاالموس نقش به من
ثبت برای بود. خواهد دراین باره پژوهشکده در آزمایشگاه تحقیقاتی 
شود تربیت طوالنی مدت ثبت های برای باید میمون تاالموس، از داده ها
صندلی در شدن بی حوصله و خستگی بدون متعددی ساعات بتواند تا
نوروپیکسل الکترودهای از بتوانم که امیدوارم من بنشیند. مخصوص
مرحلۀ در حاضر حال در که (Primate Neuropixel) میمون ها برای
از همزمان ثبت برای آمریکاست در آزمایشگاه چند در نهایی تست
تاالموس نقش درک در ثبت نوع این کنم. استفاده مغز قشر و تاالموس

می کند. ما به بزرگی بسیار کمک مغز قشر پردازش های روی بر

تحریک کارگذاری جراحی عمل اینکه به توجه با دیگر، طرف از
مختلف هسته های در (deep brain stimulation) مغز عمقی
پزشکان، همکاری با بتوانم امیدوارم می شود، انجام تهران در تاالموس
بیماران روی سایکوفیزیک آزمایش های انجام و عمل حین ثبت امکان
مشابه مناطق از ثبت و مشابه آزمایش های انجام با باشم. داشته را
درک ما آنها، نورونی پاسخ های مقایسۀ و میمون، و انسان در مغزی
خواهیم دست به شناختی  فرایند های در تاالموس نقش از بهتری بسیار
زمانی  توجه روی آزمایشگاه تمرکز شناختی ، فرایند های زمینۀ در آورد.
آزمایشگاه تصمیم گیری، پروژه های مورد در بود. خواهد تصمیم گیری و
دانشگاه در (Michael Shadlen) شدلن مایکل آزمایشگاه با من

داشت. خواهد همکاری کلمبیا

پس زمینۀ به توجه با آزمایشگاه، پژوهشی برنامۀ دوم موضوع
اختصار به یا electro-encephalogram) مغز نوار من، تحصیلی 
evoked related potential) مغزی برانگیختۀ پتانسیل و (EEG
به عالقه مند همکارانم و من است. (ERP اختصار به یا
میمون روی برانگیخته پتانسیل و مغزی نوار آزمایش های انجام
بین مغزی فعالیت های مقایسۀ امکان آزمایش ها نوع این هستیم.
تحقیقاتی برنامه های از یکی می کند. فراهم را میمون و انسان
عصبی پیام رسان های میزان که مختلف، دارو های اثر بررسی آزمایشگاه
مختلف اجزای روی می دهند، تغییر را (neurotransmitter)
بعدی قدم است. انسانی  مطالعات با آن مقایسۀ و برانگیخته پتانسیل
نوروپیکسل با نورونی ثبت با همزمان مغزی نوار ثبت کردن ترکیب
نورون های پاسخ با را مغزی امواج بین رابطۀ بتوانیم تا بود خواهد
بخش مانند کنیم. بررسی تاالموس و مغز قشر مختلف قسمت های
در بود. خواهد تصمیم گیری و زمانی  توجه روی آزمایشگاه تمرکز اول،
(Simon Kelly) کلی سیمون با من تصمیم گیری مطالعات بخش
(University College Dublin) دوبلین کالج یونیورسیتی از
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