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 در آزمایشگاه عصب شناختی )انسانی(طرح های پژوهشی انجام یافته 

 موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

سال اتمام  همکاران مجری عنوان طرح
 پژوهش

Synthetic Telepathy: Imagery Speech Detection 5931 حاتمی، جواد ؛پدرام، میرمحسن حسینی، سید حسن 

 5931 یونسی، علی؛ خسروآبادی، رضا مداحی، بهراد توسط موسیقی بر اساس فعالیت الکتریکی طبقه بندی هیجان برانگیخته شده

بررسی تاثیر استفاده از استراتژی بازاریابی علی بر تصمیم خرید محصول توسط 

 مشتری با متغیر تعدیل گر جنسیت با رویکرد بازاریابی عصب پایه

خرمی خداداد حسینی، سید حمید؛  شغایی فالح، مصطفی

 بنادکی، آناهیتا

5931 

 استفاده با مختلف های رزولوشن در چهره هیجانات شناسایی در مغز کارکرد بررسی
 رخداد به وابسته های پتانسیل از

تهرانی دوست، مهدی؛ قاسمی،  کرباسی، وحیده
 فرناز

5931 

 وابسته های پتانسیل ثبت از استفاده با هیجانی چهره حافظه در مغز عملکرد بررسی

 رویداد به

تهرانی دوست، مهدی؛ قاسمی،  فاطمیان، نازنین

 فرناز

5931 

 5931 پورمحمد، مهدی؛ خسروآبادی، رضا نواب، محمد امین جنسیت و عاطفی غیر و عاطفی موردی و عادی هایبندی طبقه شاخصیت میزان
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 پتانسیل اساس بر ای مطالعه: گرایی اجتماع بر ناراحتی و شادی دوهیجان تاثیر

 رویداد به وابسته

مرادی، علیرضا؛ پویان، محمد؛ جهانی  ، محدثهنجف آبادی خسروی

 تابش، عذرا

5931 

 مبنای بر ای مطالعه: نامطمئن گیری تصمیم بر ناراحتی و شادی هیجان دو تاثیر

 رویداد به وابسته پتانسیل

پدرام، میر محسن؛ جهانی تابش،  رضایی، مسعود

 عذرا

5931 

 مبتنی مدل اساس بر اشتراکی های فعالیت در"  دیگری" فهم مغزی مکانیزم بررسی

 خطا بر

 5931 خسروآبادی، رضا؛ جهانی تابش، عذرا زمانفر، مینو

کیخایی، یحیی؛ تهرانی دوست،  خالقی، محمد رضا ERPبررسی پردازش استعاره های متعارف و جدید در زبان فارسی بر اساس آزمون 

 رامینمهدی؛ گشایی، 

5931 

 و کودکان در هیجانی های چهره بازشناسی توانایی بر بومتانید داروی تاثیر برسی
 رخداد به وابسته های پتانسیل از استفاده با اتیسم طیف به مبتال نوجوانان

تهرانی دوست، مهدی؛ جغتایی،  مالجانی، راحله
 محمد تقی؛ خسروآبادی، رضا

5931 

پورمحمد، مهدی؛ صفوی منش،  صداقت کیش، محسن لب و ها چشم متفاوت های روشنایی با چهره های جذابیت در بصری توجه بررسی
 فرزانه

5931 

جهانی تابش، عذرا؛ وهابی،  رنگین کمان، نرگس توالی ضمنی گیری یاد بر اجتماعی غیر و اجتماعی های محرک تاثیر مقایسه

 عبدالحسین

5931 

زبان و هویت حرفه ای: اثر بخشی آن ها در تعیین مقاومت معلمان  شناختیباز 

 انگلیسی به عنوان زبان خارجی

 5931 سعیدی، زری؛ رادمان، نرگس درود، ستاره

-Eyeطرحواره ی تصویری قدرت و بازنمایی آن در آثار تمدن ساسانی: یک مطالعه 

Tracking 

 5931 پورمحمد، مهدی ، آذرمقدم  صادقی نژاد

 5931 محمدبنی کریمی،  حنانه،  عباس نژاد پردازش واژگان احساسی با رویکرد ران شناسی زبان
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 در آزمایشگاه عصب شناختی )انسانی( در حال اجراطرح های پژوهشی 

 موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 

سال اتمام  همکاران مجری عنوان طرح
 پژوهش

Distant versus close language-pair bilingualism: does language distance affect 
the effective connectivity between language and control systems? 

 در حال اجرا - رادمان، نرگس

 وهابی، عذرا؛ تابش، جهانی رنگین کمان، نرگس مقایسه تاثیر محرک های اجتماعی و غیر اجتماعی بر یاد گیری ضمنی توالی

 عبدالحسین

 در حال اجرا

 

 

 


