
   رویداد کارآفرینی گزارش برگزاری
کاربردهای بالینی و تحقیقاتی به همراه کارگاه آموزش : تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز ۀهای توسعسمپوزیوم روش

 Fmriهای تحلیل داده ۀهای پیشرفتروش
  

ش  :مجری   علوم دانشگاه شیراز ۀآمار و مرکز کارآفرینی دانشکد با همکاری انجمن علمی آمار دانشگاه شیرازبخ
  دکتر سید مرتضی نجیبی، عضو هیئت علمی بخش آمار :دبیر اجرایی

    ١٣٩٨ ماهفروردین ٣٠و  ٢٩، ٢٨ :تاریخ برگزاری
 http://sdat.ir/dns98  : سایت برگزاری رویداد

نفر  ٢٢نفر فوق لیسانس و دکتری و  ۶٨(نفر دانشجو  ٩٠نفر شامل  ١٢٠: نکل شرکت کنندگا :کننده تعداد نفرات شرکت
  نفر بصورت ثبت نام آزاد ١۴عضو هیئت علمی و  نفر ١۶، )دانشجوی کارشناسی 

بخش آمار دانشگاه شیراز، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز، مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شیراز، : حامیان برگزاری رویداد
بنیاد نخبگان استان فارس، مجمع خیران نخبه پرور فارس، انجمن برداری مغز، آزمایشگاه ملی نقشه دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
و ) نیاگ(فارس، گروه آنالیز تصاویر مغزی  ۀشاخ ایران ن، انجمن علوم اعصابم سدا، انجمن آمار ایراعلمی آمار دانشگاه شیراز، تی

 . مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
  : گزارش مختصر

تصاویر مغزی با هدف آشنایی دانشجویان و اساتید با کاربردهای علوم پایه در تصویربرداری مغزی و علوم و کارگاه سمپوزیوم 
 های چهارشنبه الی جمعهدر روز علوم پایه ۀمی آمار و مرکز کارآفرینی دانشکد، انجمن علشناختی با همت بخش آمار دانشگاه شیراز

توسط  بصورت سمپوزیوم عمومی سخنرانی تخصصیهشت روز اول در دکتر سید  .برگزار گردید ١٣٩٨فروردین  ٣٠و  ٢٩، ٢٨
علوم  دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، دانشگاه تصاویر مغزی از ۀبرجسته در حوز محققین

http://sdat.ir/dns98


ضمن آشنایی مقدماتی با در روزهای دوم و سوم  برگزار گردید و  fMRIهای کارگاه تحلیل پیشرفته داده .ارائه گردید پزشکی تهران
فردی و گروهی،  fMRIهای طراحی آزمایش، پیش پردازش تصاویر، تحلیل ، روشMRIمفاهیم تصویربرداری و آشنایی با دستگاه 

-ها و آموزشسخنرانی ۀاز ارائ هدف اصلی .و استخراج اتصالت مغزی بصورت تئوری و عملی تدریس شد RESTهای تحلیل داده

های بردهای متفاوت رشتهرو کا ای رشته ای و میان توسعه و بنیان علوم بین رشتهبا آشنایی محققان و پژوهشگران  های این رویداد
برق،  آمار، زیست شناسی، فیزیک، مهندسیهای رشته اساتید این رویداد دانشجویان و در .ه استبود در آنهاعلوم پایه و مهندسی 

های مرتبط مهندسی صنایع، مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، پزشکی عمومی، علوم اعصاب  و سایر رشته مهندسی کامپیوتر،
   . شرکت داشتند

  

  

 


