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א .מטרות הקורס:
הכרת השיטות העכשוויות לדימות תפקודי המוח בבני אדם .הקורס יתמקד בדרך שבה ניתן להשתמש בשיטות אלו
לחקר תהליכים נפשיים .בסוף הקורס הסטודנט יוכל לקרוא בצורה עצמאית מאמרים המשתמשים בשיטות השונות.
ב .תיאור הקורס:
בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות טכנולוגית מדהימה בכל הקשור לדימות מוחי ) (brain imagingוכל יום
מתפרסמות ידיעות חדשות בנושא .קורס זה הוא מבוא לשיטות הדימות המוחי המתקדמות המשמשות את המחקר
הקוגניטיבי/פסיכולוגי כיום ,כגון  ,fMRI, PETו .ERP-הקורס ייתן רקע פיזיולוגי ופיזיקלי בסיסי על שיטות
אלה ,וידון ביתרונות ובחסרונות של כל שיטה .הדגש יהיה על הדרך בה שיטות חדישות אלו מאפשרות ללמוד על
התהליכים המנטליים המתרחשים במוח .נעזר במחקרים עדכניים בספרות ומאמרים שהפכו לציוני דרך.
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