
مدرسھ تابستانی آموزش تحلیل داده ھای علوم اعصاب
IPM Neural data analysis summer school

دانشکدهوتھراندانشگاهھمگرافناوریھایمرکزھمکاریبابنیادیدانشھایپژوھشگاهشناختی،علومپژوھشکده
دانشجویانواساتیدھایفعالیتبرایمناسببستریایجادوگسترشراستایدرمدرستربیتدانشگاهبرقمھندسی

شناختیھایفناوریوعلومتوسعھستادحمایتباشناختی،علومحوزهدرپزشکیفیزیولوژی،اعصاب،علومھایرشتھ
می کنند.برگزار1400تابستاندررااعصابعلومھایدادهتحلیلآموزشتابستانیمدرسھ

ازارسالی،مستنداتورزومھقوتنقاطمبنایبردوره،درشرکتمتقاضیانبینازنفر30حداکثرتعداددورهایندر
شناختیاعصابعلوموفیزیولوژیپزشکی،ھایرشتھدرکشورھایدانشگاهالتحصیالنفارغیادانشجویانمیان

تیم(سرپرستراھنمااستادنامھتوصیھرزومھ، مبنایبرمنتخبیندوره،محدودظرفیتبھتوجھباشد.خواھندانتخاب
باتجربھافرادباانتخاباولویتشد.خواھندانتخابکنندگاننامثبتبینازدریافتینامھ،معرفیکوتاهفیلموپژوھشی)

واحتماالتوآمارنویسی،برنامھھایزبانباآشناکشور،اعصابعلومآزمایشگاهدرفعالوالکتروفیزیولوژیثبت
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ھای برتر می باشد.

ساعتھدوجلسھسھھفتھھراول،بخشدرشد.خواھدبرگزارمجازیصورتبھوماھھیکبخشدودردورهاین
بیانبھعصردوشنبھوشنبھجلسھھفتھ،ھردرشد.خواھدتشکیل19الی17ساعتازچھارشنبھودوشنبھشنبھ،
محیطباشرکت کنندگانآشناییبھدیگرجلسھیکدرشد.خواھدراریھاعصابعلومدادھایپردازشنظریمبانی

رفعبرای19-17ساعتدرفردروزھایدرجلساتیشد.خواھدپرداختھکامپیوتریھایبرنامھنوشتنونویسیبرنامھ
ونویسیبرنامھبھعملیصورتبھافرادوشدخواھدبرگزارمحققینازنفرسھتوسطنفره10گروه3دراشکال

اجرای برنامھ میپردازند.

جدول زمانبندی ارائھ دروس بخش یک ماھھ اول

ھفتھ چھارمھفتھ سومھفتھ دومھفتھ اول
جلسھ اول

و دوم
(شنبھ و
دوشنبھ )

جبر ماتریسی و
تبدیل ھای زمان

فرکانس
دکتر احسان رضایت

مقدمات کار با داده
نورونی

دکتر مھدی
صنایعی

روشھای محاسبھ
اطالعات در داده

ھای نورونی
دکتر محمدرضا

ابوالقاسمی

روشھای محاسبھ
اطالعات در داده در
حوزه زمان فرکانس
دکتر زھرا بھمنی

جلسھ سوم
(چھارشنبھ

(

1نویسیبرنامھ
دکتر احسان رضایت

2نویسیبرنامھ
دکتر احسان

رضایت

3نویسیبرنامھ
دکتر احسان

رضایت

4نویسیبرنامھ
دکتر احسان رضایت

ھمراهبھشدهثبتھایداده.شدخواھندارائھعملیصورتبھدادھاپردازشمختلفمباحھفتھچھاردردوم،بخشدر
آموزشیکارگاهصورتبھنیزبخشاینگرفت.خواھدقرارافراداختیاردرآنالیزھربرایشدهطراحیپیشازکدھای

وھاخروجیوبرنامھھایقسمتتمامنیزمدرسوکردخواھنداجراراھابرنامھھمزمانبطورھادانشجواندرکھ
درجلساتکرد.خواھدتشریحآزمایشکاملدرکجھتدرراشدهآوریجمعدیتاھایروینیازموردھایآنالیز

وشدخواھدبرگزارمحققینازنفرسھتوسطنفره10گروه3دراشکالرفعبرای19-17ساعتدرفردروزھای
ساعتھدوجلسھ24شاملدوره،اینمجموعدرمیپردازند.برنامھاجرایونویسیبرنامھبھعملیصورتبھافراد

باشد.میاشکالرفعجلسھساعت24وتدریس



جدول زمانبندی ارائھ دروس بخش یک ماھھ دوم

ھفتھ چھارمھفتھ سومھفتھ دومھفتھ اولھفتھ
جلسھ اول

شنبھ
پیش پردازشھای داده ھا

نرونی
دکتر احسان رضایت

پیش پردازشھای داده
LFPھای

دکتر احسان رضایت

پردازشھای داده ھای ثبت
LFP1ھمزمان

دکتر احسان رضایت

spikeھایدادهپردازش 1
LFPو

دکتر محسن پرتو

جلسھ دوم
دوشنبھ

پیش پردازش داده ھای
spike

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

پردازشھای داده ھای
LFP1

دکتر بھاره تقی زاده

پردازشھای داده ھای ثبت
LFP2ھمزمان

دکتر زھرا بھمنی

spikeھایدادهپردازش 2
LFPو

دکتر محسن پرتو

جلسھ سوم
چھارشنبھ

پردازشھای مبتنی بر
Spike

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

پردازشھای داده ھای
LFP 2

دکتر بھاره تقی زاده

پردازشھای داده ھای ثبت
LFP3ھمزمان

دکتر زھرا بھمنی

جمعبندی دوره و تعیین روش
آنالیز ھر داده

دکتر احسان رضایت

زمان اجرای دوره:

باشد.می1400ماهشھریور31لغایت1400ماهمرداد9پیشنھادیزمان

شھریھ دوره:

دلیللایر است. ستاد توسعھ علوم و فناوری ھای شناختی بھشھریھ شرکت در این دوره برای ھر نفر پانزده میلیون
شدگانپذیرفتھتشویقراستایدررادرصد)83.33(معادللایرھزارپانصدومیلیوندوازدهمبلغ،موضوعاھمیت

راھزینھدرصد)16.66(معادلتومانھزار250مبلغدورهاینکلبرایشدگانپذیرفتھکند.میپرداختدورهاین
پرداخت خواھند کرد.

نحوه ثبت نام:

شده ( شامل مشخصات فردی، آدرس ایمیل، شمارهاز متقاضیان محترم درخواست می شود آخرین رزومھ بروزرسانی
رتبھ ھای برتر و یا منتخبین المپیادھا وتماس، سوابق آموزشی و پژوھشی، سابقھ آشنایی با ثبت الکتروفیزیولوژی،

با مباحث ریاضی و سایر موارد) خود را بھ ھمراه یکجشنواره ھای علمی، مھارت ھای برنامھ نویسی، میزان آشنایی
https://scs.ipm.ac.ir/ndass.jspآدرسدرمربوطھفرمدردورهایندرشرکتھایانگیزهودالیلحاوینامھ

ھزینھپرداختجھتشدگانپذیرفتھبھارسالی،مستنداتبررسیازبعدنمایند.ارسال1400ماهتیر31تاریختاحداکثر
دوره از طریق ایمیل اطالع رسانی خواھد گردید.

کمیتھ علمی و اجرایی دوره:

IPMشناختیعلومپژوھشکدهرضایت،احساندکتردوره:مدیر (rezayat@ipm.ir(

IPMشناختیعلومپژوھشکدهتھران،دانشگاهابوالقاسمی،محمدرضادکتر

دکتر زھرا بھمنی دھکردی، دانشگاه تربیت مدرس

IPMشناختیعلومپژوھشکدهدزفولی،پرتومحسندکتر

IPMشناختیعلومپژوھشکدهزاده،تقیبھارهدکتر

IPMشناختیعلومپژوھشکدهصنایعی،مھدیدکتر

دکتر حسین عزیزی، دانشگاه تربیت مدرس

https://scs.ipm.ac.ir/ndass.jsp



