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 چکیده سخنرانی :
 

برخی اختالالت ، قدمتی طوالنی در تاریخ پزشکی دارد . فی المثل ؛ ساده ترین  سیگنال های حیاتی بدن جهت تشخیص استفاده از

شکل این متد که تا به امروز نیز در جوامع معتبر علمی و درمانی ادامه دارد و روشی مطمئن ، کم هزینه و مورد اعتماد برای کمک به 

( در افرادی است که به هر دلیلی دردی  ECGوکاردیوگرافی یا تیم درمانی است ، ثبت و پردازش و مشاهده سیگنال های قلبی ) الکتر

و از را خیلی از ما در زندگی مان و در بین اطرافیان مان داشته ایم  سینه شان احساس می کنند . تجربۀ  ثبت نوار قلبدر ناحیه قفسۀ 

 متداول است ، ثبت(  نوار قلب ریکی قلب )اهدۀ فعالیت الکت. به همان ترتیبی که ثبت ، پردازش و مشچند و چون آن مطلع هستیم 

در  تشخیص و درمان  نیز  نامیده می شود ، EEGالکتروانسفالوگرافی یا  سیگنال های مغزی یا که ) نوار مغز ( فعالیت الکتریکی مغز

یت ثبت و پردازش فعالیت های از جمله صرع ، تشنج ، تومور و ..... سابقه ای طوالنی دارد . آنچه به جذاب برخی اختالالت مغزی و روانی

به این حوزه جذب شود ،  علوم جدید و میان رشته ای و محققانالکتریکی مغزی افزود و موجب شد که توجه بسیاری از پژوهشگران 

وانی ) از و اختالالت رحافظه ، توجه ، تمرکز و ..... (  و مولفه های ذهنی و شناختی ) از قبیلامکان استخراج بسیاری از حاالت روانی 

. این مهم وقتی میسر شد که سیگنال های  های مغزی است جمله افسردگی ، بیش فعالی، اختالالت اضطرابی و ..... ( از روی سیگنال

،  نقشۀ مغزییا الکتروانسفالوگرافی کمی و به عبارت ساده تر  QEEGکه  ندمغزی ، کمی ) کوانتایز ( و به طرز خاصی پردازش شد

انپزشکی و سایر ، علوم شناختی ، رو مهندسی پزشکی محصول این تالش های مشترک محققان رشته های روانشناسی ، نوروساینس ،

در سالهای اخیر رشد چشمگیری در بین اهالی حوزۀ مغز ، اعصاب و روان داشته است و به ابزاری  QEEG.  حوزه های مرتبط بود

شناختی و اختالالت روانی تبدیل شده است . در ژورنال کالب این هفته به معرفی صفر تا صد مطمئن در حوزۀ تشخیص مولفه های 

  وزه درمانهای تکنولوژیک خواهیم پرداخت . در حنقشه مغزی و کاربرد آن 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک،تهران
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: مقاالت  

  تعیین مجموعه دادگان مناسب جهت تخمین وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل
 .1131پزشکی ایران، اصفهان، پروکسیمال، هفدهمین کنفرانس مهندسی 

 ی افق،  بینی وضعیت مفصل دیستال دست با استفاده از وضعیت مفصل پروکسیمال برای حرکت در صفحه پیش

 .1131هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، اصفهان، 

 Estimation and Anticipation of Elbow Joint Angle from Shoulder Data during 
Planar Movements, The 2nd International Conference on Control, 
Instrumentation and Automation, Iran, Shiraz, 2011. 

 The relation between psychophysiological stress profile and integrated visual and 
auditory performance in national football players (under 14 years), The 2nd 
International Congress on Science and Football, Iran, Tehran, 2013. 

: های پژوهشی فعالیت  

  سیستم کنترلی از طریق ارسالSMS  به موبایل با میکروکنترلرAVR 

 های سیگنال الکتروکاردیوگرام بررسی ویژگی 

 ا استفاده از های اتصالی )ب سازی میدان الکتریکی انتقال تحریک در سلول مدلPspice سازی  برای ساده

 ی صاف( ی قلب و عضله سازی انتشار در عضله شبیه
 افزار  مدل الکتریکی سلول عصبی با نرمPspice  در طول عصب بررسی انتشار پتانسیل عملو 

 بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام های قلبی بر اساس تحلیل و کالس تشخیص بیماری 

 گی عضله و ارزیابی آنی خست مدل دینامیکی ساده 

 های سیستم لیمبیک به عنوان مرکز احساسات و عواطف بررسی ویژگی 

 های حیاتی از قبیل الکترومایوگرام، الکتروکاردیوگرام و الکتروانسفالوگرام مطالعه و تحقیق در مورد ثبت سیگنال 
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  و تیم ملی نوجوانان بسکتبال ایران شرکت در دو پروژه ارزیابی عملکرد ذهنی بازیکنان تیم ملی نونهاالن فوتبال
 به عنوان مسئول ثبت و پردازش امواج مغزی

:  سوابق تدریس  

 :        مشهد -موسسه آموزش عالی فردوس
 ریاضیات مهندسی 

 مبانی الکترونیک 

 کارگاه مبانی الکترونیک 
 افزار سخت 

 مهارت های ویژه : 

الکتروکاردیوگرام و الکتروانسفالوگرام( و کینماتیک توسط های حیاتی )الکترومایوگرام،  توانایی ثبت سیگنال
 های مربوطه دستگاه

بندی  های بیولوژیکی(، انواع طبقه های مختلف پردازش سیگنال )به ویژه سیگنال آشنایی و تسلط کامل به روش

 ها و شبکه عصبی کننده

 آشنایی با انواع تجهیزات مهم بیمارستانی بخش قلب

 : مهندسیافزارهای  نرم

 سازهای میکروکنترلر  شبیهProteus ،Bascom AVR 

 سازی مدارهای الکترونیکی  افزارهای شبیه نرمHspice  وPspice 

 MATLAB- سازی با  نویسی پایه، شبیه طراحی الگوریتم و برنامهSimulink  وToolboxهای آن 

 افزارهای ثبت، تحلیل و پردازش امواج مغزی  نرمWinEEG ،NeuroGuide ،LORETA 

 افزار طراحی تکلیف  نرمPsytask 

 


