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 وضعیت عنوان پروپوزال نام تیم مورد

1 Cortex قبول تاثیر انزوا و رنج دوران کودکی برشکل گیری حس همدردی در بزرگسالی 

2 synapses قبول طراحی بازی برای اموزش به کودکان مبتال به اختالل اوتیسم 

3 Medicengineers Preterm diagnosis of Alzheimer's disease with MRI imaging based on neural network قبول 

4 Pantomath Comparative Study in Retrieval of Different Representations of Words with or without Sleep قبول 

5 DeMaRs قبول آلزایمرپیکری در بیماران مبتال به نقص شناختی خفیف و -بررسی ارتباط تصمیم گیری در زندگی واقعی با نشانگرهای حسی 

6 The Savage Toddlers The effect of exogenous temporal attention on gradient of spatial attention قبول 

7 Brain2cog قبول بررسی تاثیر موسیقی مراسمات عرفانی در ایجاد حالت خلسه و رقص درویشانه 

8 attention  قبول افراد در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسالتاثیر حرکت محرک بر مدت زمان عکس العمل 

9 Brain Miners  طراحی نورنهایC.elegans قبول به عنوان گیت منطقی 

10 bio.stcs.math  طبقه بندی افسردگی با استفاده از سیگنالهایEEGقبول افراد افسرده در خواب و بیداری 

11 selective function interaction between working memory and selective attention قبول 

12 Neuronium  بررسی مکانیسم عملpriming stimulus in vision قبول در مغز 

13 Moodinators قبول بازی شناختی بر اساس هماهنگی چشم و دست برای تشخیص افراد دارای اختالالت شناختی 

 قبول حافظه ی جغرافیایی مغز 431 14

15 smart surgery smart surgery مشروط 

16 NeuroNerds  مشروط با استفاده از ایجادِ توهمِ کاهش درک زمان در موشها با امید کاهش ریسك فاکتور افزایش سن در بیماری های مغزی در انسان "کاهش سرعت پیری مغز"تحقیق بر روی 

 مشروط فرکتالهامدلسازی دینامیکی نورون ها با استفاده از مفهوم  آنتروپ 17

 مشروط اثر گذاری هوشمند بر مخاطب با شناسایی ویژگی های شخصیتی پردازش هوشمند آراد 18

19 Folivora مشروط تعریف مقیاس سنجش کمی هوش هیجانی بر اساس توصیف شخصیت 

20 NeuroPhysMath  مشروط محاسباتیمطالعات نوروساینس بنیادی با دیدگاه های ریاضیاتی و فیزیك آماری و 


