
                                                             
 

 بنام خدا     

انجمن علوم اعصاب  دوره جایزه چهارمین و جایزه مغز و شناخت اهوازی دوره  هشتمینگزارش 

 به پژوهشگران جوان  ایران 
 

هدف تشویق دوره جوایز انجمن علوم اعصاب ایران با  چهارمینو   مغز و شناخت اهوازی جایزهدوره  هشتمین

کنگره علوم  دهمیندر اعصاب  علوم و   و فناوری های شناختیعلوم سال در حوزه های  35پژوهشگران جوان زیر 

ر مقاالت در بخشهای سخنرانی و پوست هارائه کنندبه منتخبین  1400 دیماه 3تا  1در تاریخ )وبینار( اعصاب پایه و بالینی 

کنگره از تمام مقاالت دریافتی و  ارزیابی علمی  کمیتهانتخاب برندگان جوایز بر اساس ارزیابی اولیه اعطا گردید. 

برندگان در اختتامیه کنگره توسط دبیر علمی جوایز در نهایت  ونهایی کمیته جوایز کنگره  از مقاالت منتخب انجام 

های تحقیق از ددستاور نظری یا کاربردی اهمیت نیز و شناسیروش  در موضوع و نوآوری . کنگره  معرفی شدند

)تندیس جایزه همراه با جایزه نقدی و لوح  مغز و شناخت اهوازیجوایز  درنهایت بودند. داوری هایمهمترین مالک

محققین پوستر نفر از محققین جوان تعلق گرفت و سه  3به  )جایزه نقدی و لوح تقدیر(  نفر و جوایز انجمن 4به  تقدیر(

 .)جداول پیوست( نیز شایسته تقدیر شناخته شدند جوان

 سالیانه  1393از سال  " مغز و شناخت اهوازیجایزه " با حمایت ستاد علوم و فناوریهای شناختی  که الزم به ذکر است

اعطا علوم و فناوریهای شناختی  به پژوهشگران جوان برتر حوزهدر اختتامیه کنگره سالیانه علوم اعصاب پایه و بالینی 

به تعدادی از پژوهشگران   1397از سال   اب ایران نیز جایزه سالیانه محققین جوان انجمن علوم اعص  همچنین . می گردد

   اهدا می گردد. جوان کنگره سالیانه

 دکتر علی شهبازی               

 دبیر علمی کمیته جوایز 

 ایه و بالینیدهمین کنگره علوم اعصاب پ   
  20/10/1400 

 

 



 :دوره جایزه اهوازی هشتمینبرندگان ( 1
 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگی جایزه

 فرشید قیامی هور اول
Oral presentation: 

Magnetic targeted delivery of the SPIONs-labeled mesenchymal 

stem cells derived from human Wharton's jelly in Alzheimer's rat 

models  

 فاطمه تیرگر دوم
Oral presentation:   

Tumoricidal properties of olfactory ensheathing cells containing 

HSV-tk gene on brain tumor: Molecular and imaging analysis  

  :Oral presentation مهسا احمدی سوم

Ventral Tegmental Area Participates in Social Memory Formation 

 پارسا قلی پور سوم
Poster presentation: 

 Combination of high-intensity interval training and Ecdysterone 

ameliorate synaptic plasticity, oxidative status, and Aβ plaques 

concentration in an amyloid-beta-induced rat model of Alzheimer  
 

 

 :اعصاب ایرانانجمن علوم دوره جایزه  چهارمینبرندگان ( 2

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگی جایزه

 احسان رضایت اول
Oral presentation: 

Frontotemporal coordination predicts working memory performance 

and its local neural signatures 

 زهرا حمیدین دوم

Oral presentation:   

The Effect of Cue-exposure based Cognitive Reappraisal on 

Emotion Regulation and Craving: An fMRI Study in Cannabis 

Userss  

 نوشین سنگ تراش سوم
Oral presentation:  

Design of an autism diagnosis kit through miR146-a analysis in 

saliva  

 
 

 :پوسترهای شایسته تقدیر محققین جوان کنگره دهم( 3

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگی جایزه

 دانیال غیاث الدین اول
A real-time biologically plausible spiking retina model for hardware 

implementation 

 منیمیکائیل به دوم
A Biologically Plausible Front-End for Real-Time Speech 

Recognition Systems: A Re-configurable Hardware Implementation 

 Emotion-specific sensitivity in an unconscious facial perception tasks هلیا تقوی سوم

 

                 


