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 دفاعيه  جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 : تاريخ  

 ارشدنامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايانزبرگ
 ( نيمه حضوری        ⚫غيرحضوری         حضوری   : مشخص شود)

 
 حين انجام تکاليف ديداری مغزی سيگنال پردازش ص نارساخواني با استفاده ازخيتش :پروژه عنوان

 :دانشجوخانوادگي  ام و نام ن
 mona.zaree74@email.kntu.ac.ir  –9710604-منا زارعي

 m.mohebbi@eetd.kntu.ac.ir حبيمدکتر مريم  استاد راهنمای پروژه:

 rrostami@ut.ac.ir دکتر رضا رستمي  استاد مشاور پروژه:

 (:  مرتبه علميارزياب داخلي)

 alikhadem@kntu.ac.ir-(استادياردکتر علي خادم)

 (: نام دانشگاه و    مرتبه علميبا ذکرکامل نام و نام خانوادگي، ارزياب خارجي)

 nasrabadi@shahed.ac.ir-دانشگاه شاهد -دکتر علي مطيع نصرآبادی)استاد(

 چکيده)فارسي(:
کمبود  وتخریب مغزی  ،ذهنی یماندگعقب، شنوایی، نقصان بینایی . این اختالل به علتی استت شایع یادگیریکی از اختالل  ینارساخوان

 ناتوان ،فهمقابلبه زبان  شده از چشم و شنیدن صداها از گوشتبدیل تصاویر دریافت  در بخشی از مغزعارضه   نیادر  بلکه استعداد نیست

 تشخیص رواز این؛ برندیناامیدی و عصبانیت رنج م پایین،  نفسعزتثل موانی اغلب از احساسات منفی خانارس مبتالبهکودکان  جهیدرنت .است

  زودهنگام نارساخوانی بسیار مهم است.

 خواندن، تیقابل باها تنها برای افراد شود که این آزمونهای رفتاری مختلف انجام میسنتی با استفاده از آزمون طوربهی  تشخیص نارساخوان

 ای مبتنی بر بازی،هند که شامل تکنیکاه داد ارائها برای تشخیص نارساخوانی هروش زمحققان طیف وسیعی ابه همین دلیل  هستند. اجرا قابل

 باشند. برداری مولکولی میاطیسی عملکردی و ساختاری و تصویرتصویربرداری تشدید مغن ردیابی حرکت چشم، نوشتن تصاویر،ثبت و  

  باسیستم پردازش اطالعات شناختی در سیگنال مغزی  کانال در حین انجام تکالیف دیداری ثبت شد. 19سیگنال مغزی با  پژوهشدر این 

هایی  تفاوت رواز این  .تگرفمورد بررسی قرار  ،باشندمی های حسی، حافظه و اجرایی رویداد که نمایانگر کارکرد اب رتبطپتانسیل مهای لفهؤم

در ادامه برای   نیداری، ادراک و حافظه، فعالیت عصبی، قابلیت پردازش شناختی و مهار واکنش رفتاری مشاهده شد.در پردازش دیداری و ش

یک سیستم تشخیص   سپس د.ناستخراج شد EEG از سیگنال نظردهای مویژگی هر الکترود،ز ال دریافتی اسیگن و زمانی تحلیل محتوای طیفی

 شنهادیپ (ماشین بردار پشتیبان)و تکنیک یادگیری ماشین  هابا استفاده از این ویژگی گذاررمزودخناهنجاری بر اساس خطای بازسازی یک 

اثراتی را در   های دیداریبرای درک محرکنمایش عملکرد پیوسته، در شرایط مختلف  تکلیفکه محرک بینایی در  دهدنشان مینتایج  .دگردی

 صحتا هاین روش در برخی از آزمایش شود.یافراد نارساخوان و غیرنارساخوان م میانت تفاو  موجبکند که های فرکانسی ایجاد میباند

 را نشان داد.  % 100% و حساسیت 95بالی 

 14:00ساعت  – 1400مهرماه  28ارشنبه چه  : زمان
 

 غيرحضوری  مکان:
 . دشوارشد در جلسه دفاعيه توصيه مي حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي 
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