
    

  

 (CANTAB) افزار کن تب نرم

 (IVA)  یفعال شیب صیتوجه و تمرکز و تشخ یآزمون بررس

 (Vienna) یشناخت یها آزمونمجموعه 

 (Captain’s Log) الگ تانیافزار کاپ نرم

 (Smart Drive ) افزار راننده هوشمند نرم

 Attention Gymبرنامه 

 Memory Gymبرنامه 

 نهیاز روانشناسان متخصص در زم یتوسط جمع یاسان یروان شناس کلینیک
 دهیگرد سیو مشاره تاس یکودک و نوجوان جهت ارائه خدمات روانشناس

 یتوانبخش یدرمانکادر از  یریگبا بهره یشناخت یتوانبخش بخشاست. 
و  گفتاردرمانگر، کاردرمانگر ،یشامل روانشناس، روانشناس شناخت یشناخت

اختالالت  یاقدام به توانبخش ،یشتوانبخ یافزارهانرم نیاستفاده از بروزتر
 یعالوه بر درمان و توانبخش یاسانکلینیک  کردیکرده است رو یشناخت

 ،یفعال شیب ،یریادگیهمچون اختالالت  یو نوجوان یاختالالت دوران کودک
ارتقا  ،یاضطراب و افسردگ ،یامقابله ینافرمان ،یلینقص توجه، مشکالت تحص

چون: اعتماد به  ییهاو پرورش مهارت نوجوانانکودکان و  یو توانمند ساز
 یو استقالل، نوروتراپ ییخودکفا ،یتمرکز، هوش اجتماع ت،ینفس، خالق

مغز  یکیالکتر کیو تحر دبکیوفیب دبک،یمانند نوروف ییهمراه با دستگاه ها
به  یدر کنار ارائه خدمات روانشناخت کندیتالش م یاسانباشد. مجموعه  یم

تحت پوشش قرار داده و در  زیرا ن نیها و والدخانواده ان،کودکان و نوجوان
 .ها قرار دهدآن اریدرمان مناسب را در اخت ،یبه خدمات تخصص ازیصورت ن
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  (ندیفرآ کیشروع ی)نیمصاحبه بال

 شناختی و روان شناختی یتخصص یانجام آزمون ها

 شدهانجام  یآزمون ها یو بررس ریتفس

 شده یابیارز نهیدر زم یکامال تخصص شناختی یانجام برنامه توانبخش

  شناختی یبرنامه توانبخش نیدر ح یدوره ا انیم پایش هایانجام 

 

ناخت یتوانبخش    روش نان،  یم یش    کان، نوجوا ند در مورد کود توا

 ی. درمان توانبخش  ردین مورد اس  تفاده قرار گس  المندا بزرگس  االن و

مانند مداخالت  یمختلف یجامع اس   ت که از روش ها یدرمان یش   ناخت

 یاس   تفاده م یوتریکامپو  روانکاوی-عص   ب  و مداخالت یفرد یدرمان

ست. هدف ا با  مارانیو عملکرد ب ییدرمان کمک به بهبود توانا نیکند. ا

ند طیف اختالالت مختلف  مان مانی  های نوین در فاده از روش  با اس   ت

مغز نوروفیدبک، بیوفیدبک، تحریک الکتریک مغز و نقش   ه برداری از 

 درکنار روان درمانی و توانبخشی شناختی می باشد.

 کاربرد توانبخشی شناختی

ش شناخت از یبخ  یشناخت یها ییتوانا تیکه به مداخله و تقو یعلوم 

ش یم صطالح توانبخ شود . در واقع،  یم دهینام یشناخت یپردازد به ا

ش شک یهدفمند یاز مجموعه برنامه ها یشناخت یتوانبخ شده  لیت

ستفاده قرار  یشناخت یکارکردها یارتقا ای میکه با هدف ترم مورد ا

شناخت می. ترمردیگ یم  کیکه مبتال به  یافراد ی، برا یدر اختالالت 

 یکارکردها تیتقو یهس  تند و ارتقا ، برا یرفتار ای یاختالل ش  ناخت

خاص دارند،  یحرفه ا ای یلیتحص    یازهایدر افراد که ن یش   ناخت

 زیوارد عرصه درمان ن یعلوم شناخت ریاخ های سال در مطرح است.

 .شده است

را  یشناخت یندهایاز فرآ یاگسترده فیمغز، ط یشناخت یعملکردها

 ،یزیرحل مس   ،له، برنامه ،یش   امل اس   تدالل کالم که ردیگیدر برم

نا ،یگذاربیترت بازخوردها، عملکرد  یمندحفظ توجه، بهره ییتوا از 

ناخت یریپذانعطاف ،یفیچند تکل نا یش     یهاتیاداره موقع ییو توا

 .باشدیم دیجد

 

 توانبخشی شناختی چیست؟

 ؟ میکن یچه م یشناخت یدر توانبخش ما

کرد، به مراتب راحت  تیعض   له را تقو کیتوان  یگونه که م همان

 یدر عملکرد یکرد. اگر فرد تی  توان مغز را تقو یتر از آن م

 یم تیدر آن عملکرد تقو ریدرگ یکند، س   اختار مغز دایمهارت پ

 کیاصل استوار است. مغز  نیبر ا ی نیزشناخت یتوانبخش هیشود. پا

پذ با توانبخش    یاس   ت و م ریرپذییو تغ ریارگان انعطاف   یتوان 

 .کرد تیو تقو میمغز را ترم یشناخت

 

 ؟ ی شودچرا در توانبخشی شناختی کامپیوتر بسیار استفاده م

 است ؟ دیمف یچه افراد یبرا یشناخت یتوانبخش

 

  میینما تیو تقو یابیرا ارز یش   اخص ش   ناخت کی میخواه یما م یوقت

که  دینما ییایبا آن پا یکه بتواند تا حد مییاس   تفاده نما یاز ابزار دیبا

کامپ نیدر ا به آن م زاتیو تجه وتریمورد  ته  ند  یوابس     زا یکیتوان

و بهبود  یریطور مثال در مورد اندازه گ به. ها باش   ند نهیگز نیبهتر

 هیثان یلیما م اریسرعت عملکرد مع ایمانند توجه  یشناخت یشاخص ها

آن ، نکته  یریگ دازهس   رعت و دقت در ان تیباش   د. عالوه بر اهم یم

 ش   رفتیمرحله به مرحله پ  یش   ناخت یدر توانبخش    گریقابل تامل د

 یش  ناخت یتوانبخش   یها نیباش  د . تمر یم قیبه ص  ورت دق ناتیتمر

 .  ندینما شرفتیفرد شروع شوند و به مرور پ یها ییاز سطح توانا دیبا

 


