
Εθαξκνγέο αηρκήο λεπξναπεηθνληζηηθώλ 

θαη ειεθηξνθπζηνινγηθώλ κεζόδωλ 

αλάιπζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εγθεθάινπ

Η εηαηξεία καο AAI Scientific Cultural Services Ltd πξνζθέξεη ηξηήκεξν πξόγξακκα

κε ζέκα: Εθαξκνγέο αηρκήο λεπξναπεηθνληζηηθώλ θαη ειεθηξνθπζηνινγηθώλ

κεζόδωλ αλάιπζεο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ από ηηο 12 κέρξη 14

Δεθεκβξίνπ 2011 ζηα γξαθεία καο.

Τν πξόγξακκα απνηειείηαη από ηξία κέξε δηαιέμεωλ θαη έλα πξαθηηθό κέξνο:

• Εηζαγωγή ζηελ βαζηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. 

• Παξνπζίαζε ηδηνηήηωλ θαη κεραληζκώλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ κε επεκβαηηθή 

παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ.

• Αλαδξνκή ζύγρξνλωλ λεπξναπεηθνληζηηθώλ θαη ειεθηξνθπζηνινγηθώλ κεζόδωλ 

κέζα από πξόζθαηεο κειέηεο θαη επηηεύγκαηα. Έκθαζε ζε εθαξκνγέο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ηαηξηθή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα επαγγέικαηα επηθνηλωλίαο.

• Αλάιπζε ζε βάζνο νκάδαο λέωλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάηωλ (δηαιεγκέλα από ηελ 

ηάμε) ηόζν από ηελ ζθνπηά ηεο γεληθήο ηνπο ζεκαζίαο όζν θαη γηα ηηο δπλαηόηεηεο 

εθαξκνγώλ ηνπο ζηελ Κύπξν, ή/θαη κε ζπλεξγαζίεο κε άιιεο ρώξεο.    

Σην πξόγξακκα ζα εμεηαζηνύλ λεπξναπεηθνληζηηθέο θαη ειεθηξνθπζηνινγηθέο

κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξόζθαηα κε αικαηώδε ξπζκό. Θα αλαιπζνύλ

νη δπλαηόηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπο, πωο θαη πνπ ηα απνηειέζκαηα εθαξκόδνληαη

ζήκεξα θαη πνπ ίζωο αύξην. Σην πξαθηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εηζαρζνύλ

λέεο δεμηόηεηεο κε όξγαλα ηεο εηαηξείαο καο, ή ζα αλαιπζνύλ από νκάδεο ηειεπηαίεο

εθαξκνγέο, π.ρ. ε αμηνιόγεζε εκβέιεηαο λέωλ πξνϊόληωλ όπωο δηαθεκίζεηο κε

κεηξήζεηο εγθεθαιηθώλ αληηδξάζεωλ (ειεθηξνθπζηνινγίαο ή λεπξναπεηθνληζηηθήο).

Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 20 ώξεο θαη πεξηιακβάλεη 8 ώξεο πξαθηηθή

εμάζθεζε. Η πινπνίεζε ζα γίλεη ζε 3 κέξεο. Αξρηθό δηθαίωκα ζπκκεηνρήο € 650

αλά άηνκν (θόζηνο γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ ΑλΑΔ από κόλν € 270).

Τν πξόγξακκα απνηείλεηαη ζε επηζηεκνληθό/ επνπηηθό/ Δηεπζπληηθό πξνζωπηθό

Ηκεξνκελίεο, Χώξνο, Γιώζζα θαη Δηδαθηηθό Πξνζωπηθό:

• Δεπηέξα - Τεηάξηε, 12 - 14 Δεθεκβξίνπ 8:00πκ - 4:30κκ

(γεύκα: από 1:00κκ κέρξη 2:00κκ θαη ηηο ηξεηο κέξεο)

• Σηα γξαθεία καο Αξρ. Μαθαξίνπ ΙΙΙ, 33 Μέγαξν Γαιαμίαο Γξαθείν 501 Λ/ζία

• Κπξίωο Ειιεληθά κε κεξηθέο δηαιέμεηο ζηα Αγγιηθά

• Κύξηνη ιέθηνξεο Πξνγξάκκαηνο oi θαζεγεηέο Αλδξέαο Α. Ιωαλλίδεο θαη Γηώξγνο Κ.

Κωζηόπνπινο (Ειιάδα) θαη νη Dr. Lichan Liu θαη Vahe Poghosyan

Λόγω πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεωλ, παξαθαιώ δειώζηε έγθαηξα ηελ ζπκκεηνρή ζαο.

Γηα εγγξαθέο θαη πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηείλεζηε: 

Tel: 22460228  Fax: 22028060

Email: info@ce.aaiscs.com

Web page: www.aaiscs.com/ce


