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 شگفتاریپ
 ییآشنا جهت دانشمندان هایتالش و 13 دهه اواسط در یشناخت علوم توسعه با همزمان

 یسمهند انشد (،...و جانیه ز،مرکت ه،وجت ه،)حافظ انسان در یشناخت هایمولفه یابیارز و

 از و کرد دایپ دست یفراوان هایشرفتیپ به زین کیوالکتریب شیگرا در صوصاًخ ،یپزشک

 ههد ب،اعصا علوم و یوانشناسر ،یروانپزشک چون یگرید علوم با رشته دو نیا تعامل

  د.ش مبدل مغز اسرار کشف ییطال دهه به یدمیال 33

 هایحوزه وارد یجد صورت به آن هایکیتکن و یشکپز یمهندس دانش زمان آن از

 اقسام و انواع و شد روان و اعصاب اختالالت درمان و صیتشخ یدرمان و یپژوهش

 ردازشپ و ثبت بر یمبتن یصیتشخ کمک هایوشر ،یوتریکامپ یروانسنج هایآزمون

 بستهوا هایلیپتانس و (QEEG) یکم یالکتروانسفالوگراف مچونه ،یمغز هایگنالیس

 و TDCS و دبکیوفیب ک،دبینوروف چون یایدرمان هایروش و (ERP) رخداد به

rTMS د.ش مبدل یمغز عملکرد یارتقا و یدرمان هایروند از ینفکیال جزو به  

 ریتأث و انسان مغز از ما طالعاتا ب،اعصا علوم حوزه در یتکنولوژ شرفتیپ با امروزه

 کندیم کمک دیجد یتهاجم ریغ زاتیجهت ت.سا افتهی شیافزا آن بر مختلف اختالالت

 موجب هاتشرفیپ نیا م.یکن ثبت تیفعال انجام حال در یحت را مغز تیفعال و ریتصاو تا

 درمان یبرا زین کیتکنولوژ هایدرمان زا ،یدرمان مداخالت ریسا کنار در درمانگران شده

  د.ببرن بهره اختالالت از یاریبس



 

 

 گفت توانمی مجموع در ماا د،دارن را خود خاص یایمزا کی ره د،یجد هایدرمان نیا

 احساس از ییهار یبرا هستند یراه که نیا ولا د،دارن یعموم تیمز چند هادرمان نیا که

 گرید ز،مغ از ترقیدق اطالعات داشتن با رایز .یروان اختالالت درباره یشرمسار رستدنا

 سرزنش و دانندنمی مقصر ... ای طراباض ای یافسردگ به شدن دچار یبرا را خود افراد

 ماً یمستق که راچ د،دهنمی کاهش را دارو مصرف به ازین موارد از یاریبس در ومد د.کنننمی

 اندرم مدت طول کنندمی کمک موارد از یاریبس در که نیا گرید و گذارندمی اثر مغز بر

  د.گرد وتاهک د،فر

 نیمؤلف از یسخن



 

 



 

 

 

یوروتراپن ل:او فصل
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 ینوروتراپ فیرتع

 الحصا هایکیتکن بر یمبتن کیزولوژینوروف یدرمان هایروش از یاهمجموع ینوروتراپ

 کیحرت ک،دبیوفیب ک،دبینوروف هایروش شامل هاکیتکن نیا ت.اس مغز عملکرد

  ت.اس یاهفراجمجم یسیمغناط هایکیتحر و یاهفراجمجم یکیالکتر

 عملکرد اصالح هدف با یرتهاجمیغ یدرمان ایهروش از یاهمجموع ینوروتراپ واقع در

 یاختالالت دچار که یمانز ت.اس یروان و یذهن اتیح بالمنازع فرمانده ما غزم ت.اس مغز

 در میشومی یشناخت صینقا و خواب شکالتم ،یفسردگا ب،ضطراا ه،توج نقص چون

 کالتمش مغز یبدکارکرد نیا و است شده ارجخ خود نرمال عملکرد از ما مغز واقع

 ه،فسردا ب،مضطر که است ما مغز نیا واقع رد د.کنمی جادیا را شده گفته یذهن و یروان

 بودبه یبرا که است یدرمان روش یورتراپن .دشومی تکانشگر ای و توجهیب ر،رخوپ

 رودمی مغز خود غسرا واسطهیب و میستقم ا،م ییکارآ شیافزاو  ،یروان و یذهن اختالالت

 یعیطب عملکرد حالت به یعیطب ریغ حالت از را غزم د،روشمن و اصخ هاینیتمر با و

  د.گردانمی بر
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 یروانشناس یدرمان روش کی عنوان به ینوروتراپ

 انواع مانند است شده جادیا یروان مشکالت درمان یبرا یمتعدد یدرمان هایروش

 تیذهن و ناختش رییتغ یدرمان هدف هاروش نیا رد .یدارودرمان و یرواندرمان هایمتد

 اصالح یلاص و هیاول هدف اما ینوروتراپ رد ت.اس مغز ییایمیوشیب راتییتغ ای فتارر د،فر

 دمور در ما دانش شرفتیپ ت.اس یرتهاجمیغ و یعیطب کامالً یاهویش به مغز عملکرد

 یراب را هدف نیا یپزشک حوزه کیتکنولوژ هایروش شرفتیپ نیهمچن و مغز عملکرد

  ت.اس آورده فراهم ما

 هب د.نک رییتغ تواندمی مغز که است شده نهاده بنا یعلم آموزه نیا اساس بر ینوروتراپ

 و ندک رییتغ تواندمی غزم ت.اس انسان وجود رندهیادگی اندام غزم ت.اس نیچن هم یراست

 تیذهن رییغت .دریبگ ادی تواندمی ما مغز نیمچنه ت.اس هادرمان یتمام اساس و اصل نیا

 از میمستق طورهب یوروتراپن .دفتیب اتفاق تواندمی مغز رییتغ تبعبه فتارر ای و شناخت و

 یذهن و یروان هایاختالل درمان در تواندمی مغز یریپذانعطاف و یریادگی ندیفرا قیطر

  د.کن کم ما به

 ینوروتراپ هایکردیرو

 نیا یمعرف به ادامه رد د.دار وجود ینوروتراپ در روش و کردیرو دو یکل صورت به

  :میپردازمی هاکردیرو
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 دبکینوروف

 روش نیا د.شو مسلط خود یمغز امواج بر که دشومی داده آموزش فرد به اول کردیرو در

 و رتقد بر تواندمی که ردیگمی ادی مراجع دبکینورووف رد .دشومی دهینام دبکینوروف

 دست هب تسلط است فرد اللاخت طیشرا با مرتبط که خود مغز یفرکانس هایباند توان

  .داوریب

 شیب – توجه نقص چون ییهااختالل در یمغز امواج قدرت که دهدمی نشان هاپژوهش

 مغز که است نیا یمعن به نیا و است شده ینابهنجار دچار یافسردگ و ضطرابا ،یفعال

 یجمتها ریغ روش کی که دبکیوروفن ت.اس شده افسرده ای و ضطربم ه،توجیب مراجع

 امواج در ینابهنجار نیا رب ز،مغ خود قدرت اب که دهدمی مراجع به را امکان نیا است

 قیطر زا د،نیفرا نیا د.برگردان نرمال و یعیطب حالت به را یمغز امواج و شود روزیپ یمغز

 هاژوهشپ جهیتن .دریگمی صورت شرفتهیپ هاییتکنولوژ لهیوسبه و عامل یسازیشرط

 رینظ هایاختالل بهبود رد ل،مکم درمان کی عنوان هب ک،دبینوروف اندرم که دهدمی نشان

 هایردد ف،یخف هاییفسردگا ب،ضطراا ،یریادگی ختاللا ،یفعال شیب – توجه نقص

  ت.اس مؤثر اریبس حافظه رینظ یشناخت مشکالت و خواب در شکالتم ن،مزم

 مغز کیتحر روش

 کیتحر شامل که است مغز کیتحر ایهروش از یاهمجموع ینوروتراپ در دوم کردیرو

 میستقم انیجر یکیالکتر کیحرت ت.اس یاهفراجمجم یکیالکتر کیتحر و یسیمغناط

 انیجر کاربرد اساس بر که است مغز کیتحر یتهاجم ریغ کیتکن کی یاهفراجمج

 القاء و مغز تیفعال رییتغ سبب لهینوسیدب د.باشمی جمجمه یرو از میستقم ف،یضع
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 طوربه کیتکن نیا د.شومی کیتحر هایپارامتر و مونتاژ نوع اساس بر یتسینوروپالست

 ،یافسردگ جمله از یکینورولوژ و یروانپزشک اختالالت از یبرخ درمان در یاهندیفزا

 ادهاستف مزمن هایدرد و یفعال شیب – توجه قصن ،میگرن ب،ضطراا ،یشناخت صیقان

 و فیعض اریبس دشومی داده مغز به یکیرالکت کیتحر اختالل در که یانیرج ت.اس شده

 خطریب و منیا روش نیا که اندداده نشان هاپژوهش و باشدمی نورون کیتحر آستانه ریز

  ت.اس

 ینوروتراپ یدرمان موارد

 رماند در ینوروتراپ که اندداده نشان ینیبال تجارب نیهمچن و یعلم هایپژوهش و منابع

 اندتومی مزمن هایدرد و خواب شکالتم ،یفعال شیب توجه/ قصن ب،ضطراا ،یافسردگ

  د.باش یخطریب و پربازده یدرمان روش

 به ندتوامی نیهمچن یوروتراپن .تسین ینوروتراپ هایکاربرد همه شده ذکر موارد البته

 هب وشگ ز،مرکت ه،)توج یشناخت هایییتوانا تا کند کمک نرمال عملکرد با هایانسان

 س،استر تیری)مد یجانیه (،بلندمدت و مدت کوتاه افظهح ،شپرداز رعتس ،یزنگ

 نیا حتماالًا د.بدهن ارتقاء را خود (... و یسازرامآ خود کارآمد هایوشر ،یودنظارتخ

  .دبو خواهد دانیقیموس کی ای و درسم ر،ورزشکا رهیمد کی یبرا یزیانگجانیه خبر

  د:دار یمختلف اهداف ینوروتراپ

 مختلف یمغز امواج دیتول در مغز ییتوانا شیافزا با مغز یسراسر عملکرد تیتثب 

  .حیصح محدوده در
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 و گرید حالت به یذهن حالت کی از راحت و نرم رییتغ یبرا مغز ییتوانا بهبود 

  .زاین اندازه به حالت آن حفظ

 جربهت زمان آن در فرد که یمشکالت با مرتبط خاص ینواح در مغز کارکرد بهبود 

  د.کنمی

 دبکیوفیب / دبکینوروف هایدکاربر

 ،AD HD جمله از اختالالت از یاریبس درمان در یتوجه قابل راتیتأث دبکینوروف

 هایاربردک د.دار ... و یریادگی ییاتوانان ب،ضطراا س،سواو ،هایوبف س،هرا مالتح

  :رگید

  .یختگیبرانگ /یزنگ به گوش کردن تعادلم ز،تمرک شیفزاا ه،توج میتنظ .3

  .شتن اهشک س،تراس تیریمد .1

 ای یخستگ از ماندن دور به و یانرژ رهیخذ د،ایز کار با آمدن کنار ییتوانا .1
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