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1 9:00-9:15 Neucog 
The study of brain function during 
lying in the field of social 
neuroscience 

         نگار خلیلی فرانک صباحی

2 9:15-9:30 Cortex 
دوران کودکی برشکل گیری تاثیر انزوا و رنج 

 حس همدردی در بزرگسالی
           آرمان رضایی

3 9:30-9:45 synapses 
طراحی بازی برای اموزش به کودکان مبتال به 

 اختالل اوتیسم
         محدثه قادری هدی اثناعشری

4 9:45-10:00 Medicengineers  
Preterm diagnosis of Alzheimer's 
disease with MRI imaging based 
on neural network 

  االسالمی سحر شیخ
 

        

5 10:00-10:15 Folivora 
تعریف مقیاس سنجش کمی هوش هیجانی بر 

 اساس توصیف شخصیت
 هادی عزیزی فرنام بهرو

سیدمحمدحسین 

 غفاری
 عرفان معینی

سیدعلیرضا 

 هاشمی
  

6 10:15-10:30 NeuroNerds 

با  "کاهش سرعت پیری مغز"روی  تحقیق بر

استفاده از ایجادِ توهمِ کاهش درك زمان در 

کاهش ریسک فاکتور افزایش سن موشها با امید

 در بیماری های مغزی در انسان

         پارسا قربانی محمد محمدی

7 10:30-10:45 Pantomath 
Comparative Study in Retrieval of 
Different Representations of 
Words with or without Sleep 

     زهرا حجازیان ارسالن فیروزی یلدا یاقوتی آراز قنبرپور

8 10:45-11:00 DeMaRs 

بررسی ارتباط تصمیم گیری در زندگی واقعی با 

پیکری در بیماران مبتال به پ نشانگرهای حسی

 نقص شناختی خفیف و آلزایمر

محمد جعفرپور 

 لواسانی
 ملیکه موحد محمدجواد رنجبر

فرخنده سادات 

 یزدانی
    

9 11:00-11:15 TST 
The effect of exogenous temporal 
attention on gradient of spatial 
attention 

     سوگل کرمانیان سروش سمیعی آیدا میرابراهیمی آرین ظروفی

10 11:15-11:30 Brain2cog 
بررسی تاثیر موسیقی مراسمات عرفانی در ایجاد 

 حالت خلسه و رقص درویشانه
         رضا عرب پور فائزه ربانی

- 11:30-12:00   

11 12:00-12:15 attention 
العمل  تاثیر حرکت محرك بر مدت زمان عکس

 افراد در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال
       رضا گوکالنی طیبه شیخ سجادیه سپیده مهدوی

12 12:15-12:30 neurovision 
رابطه ی حافظه ی بویایی با نورون های بررسی 

 کدکننده ی خاطرات
 هدی پورغالمی زاده عرفان محسن احمدرضا مفیضی محمدصدرا حیدری

امیرعلی 

 اختراعی

فاضل 

 امیرواحدی

13 12:30-12:45 NeuroPhysMath 
مطالعات نوروساینس بنیادی با دیدگاه های 

 ریاضیاتی و فیزیک آماری و محاسباتی
 عطا طهوری علی فعله

نرجس 

 مالحیدر حاجی
      

14 12:45-13:00 Brain Miners 
به عنوان گیت  C.elegansطراحی نورنهای 

 منطقی
      سهند خوشدل زارعی مهدی سجاد بلغه رها فرهادنژاد

15 13:00-13:15 bio.stcs.math 
طبقه بندی افسردگی با استفاده از سیگنالهای 

EEG بیداریافراد افسرده در خواب و 
       مریم دلدار حانیه میرمحمدی شکوفه اکبری

16 13:15-13:30 bluegraph 

بررسی پارامتر های چهره و صدا که بیشترین و 

کمترین تاثیر را بر روی شناخت انسان از انسان 

 دارند

       فرزین تحویلی سروش کامگار عرفان افروز

17 13:30-13:45 selective function 
interaction between working 
memory and selective attention 

           یگانه سیری

18 13:45-14:00 Neuronium 
 priming stimulusبررسی مکانیسم عمل 

in vision در مغز 

زهراسادات 

 سیدالحسینی

سید محمد کریم 

 صفوی
     فاطمه صمدیان دانیال نوروزیان

19 14:00-14:15 Moodinators 
بازی شناختی بر اساس هماهنگی چشم و دست 

 برای تشخیص افراد دارای اختالالت شناختی
       امیرمهدی ماجدی کامران حسینی نیما مرادی
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20 14:15-14:30 
Neuroscience 
Stranger Things 

A computational analysis of the 
effect of deep brain stimulation 
on networks of different neuron 
models 

   سپهر سعیدپور علیرضا نوری کوشا فرهادی سیدمعین طیبی عارف افضلی

 آنتروپ 14:30-14:45 21
مدلسازی دینامیکی نورون ها با استفاده از 

 فرکتالهامفهوم 
     پارمیس توسلی فرزانه طالب رزا نیستانی بهروز طهماسبی

 پردازش هوشمند آراد 14:45-15:00 22
اثر گذاری هوشمند بر مخاطب با شناسایی 

 ویژگی های شخصیتی
 احسان وهاب ساحل عبدلی مرتضی اسدی پروانه صادقی کیوان شالی امیرحسین نهاوندی

 فردیس نصوری مهرشاد حسینی جغرافیایی مغزحافظه ی  431 15:00-15:15 23
امیرحسین 

 دوست مشق
      


