
    

  

 ۱۹کالا با  کیدهد که با استتادادا ا   یامکان را م نیروش لورتا به ما ا

 یامواج مغز یا  الگوها شتترفاهیپ یوترینرم افزار کامپ کیستتورتتور و 

صو ماریمغز ب یساخاارها نیتر قیدر عم آن  اایکردا و نها یبردار ریت

تر در  قیعم یستتتاخاارها نیمو ش اآ یی. توانامیمواطق را آمو ش ده

شه برداریمغز  ست و نوروف یمغز یک جهش عمدا در نق  یها دبکیا

شبکه مغز ییسا د. توانا یا  مغز را ممکن م یسه بعد  یآمو ش کل 

 جیبه ناا دنیرستتت یبرا ا یبخش، تعداد جلرتتتاو مورد ن کیبه عووان 

ا   ۲۰۰۱ستتا   یدهد. ا  ابادا یکاهش م یدرمان را به طور قابل توجه

آن در  یشتتدا استتت و کاربردها استتادادا دبکینوروف یروش لورتا برا

 باشود. یم شیحا  افزا

 وهیا  روانشواسان ماخصص در  م یتوسط جمع یاسان یروان شواس کلیویک
 دایگرد سیو مشارا تاس یکودک و نوجوان جهت ارائه خدماو روانشواس

 یتوانبخش یدرمانکادر ا   یریگبا بهرا یشواخا یتوانبخش بخشاست. 
و  گدااردرمانگر، کاردرمانگر ،یشامل روانشواس، روانشواس شواخا یشواخا

اخاالالو  یاقدام به توانبخش ،یشتوانبخ یافزارهانرم نیاسادادا ا  برو تر
 یعالوا بر درمان و توانبخش یاسانکلیویک  کردیکردا است رو یشواخا

 ،یفعال شیب ،یریادگیهمچون اخاالالو  یو نوجوان یاخاالالو دوران کودک
ارتقا  ،یاضطراب و افرردگ ،یامقابله ینافرمان ،یلینقص توجه، مشکالو تحص

چون: اعاماد به  ییهاو پرورش مهارو نوجوانانکودکان و  یو توانمود سا 
 یو اساقال ، نوروتراپ ییخودکدا ،یتمرکز، هوش اجاماع ت،یندس، خالق

مغز  یکیالکار کیو تحر دبکیوفیب دبک،یمانود نوروف ییهمراا با دساگاا ها
به  یدر کوار ارائه خدماو روانشواخا کودیتالش م یاسانباشد. مجموعه  یم

تحت پوشش قرار دادا و در  زیرا ن نیها و والدخانوادا ان،کودکان و نوجوان
 .ها قرار دهدآن اریدرمان مواسب را در اخا ،یبه خدماو تخصص ا یصورو ن
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 کاربرد توانبخشی شواخای

QEEG یکیالکار تیفعال یاستتت که الگو ها یصتتیابزار تشتتخ کی 

سادادا ا  الکارود ها  یکه به پوست سر م ییسطح پوست سر را با ا

ندا ا گ ود ا ود. ا یم یریچرتتتب عال نیک ها ف قشتتتر مغز را  تیالگو

شتتتوند  یشتتتواخاه م "یامواج مغز"کوود که با عووان  یموعکس م

ا و با قله ه یخطوط موج دشتتون یدر دستتاگاا تبت م یکیامواج الکار

هد ا یرا نشتتتتان م ییها یفرورفاگ جا ا م نید تا  یخطوط ا هد  د

موجود در  یاحامال یعیطب ریغ یبه ستترعت باوانود الگوها وگرانیبال

حاصل ا   یها گوا یس یفرکانر فیط جهیکوود درنا یابیامواج را ار 

حاو دالوگرام  عاو مهم یالکاروآنرتتت بارا  یاطال ها یدر  یاخاال  

ست اما ا یو روان یشواخا  ۀتوان صرفا با مشاهد یاطالعاو را نم نیا

 تیشدا تقو افتیدر یها گوا یقرار داد. س یها مورد بررس گوا یس

 قتتتیدرحقمی شتتتونتتد و آن هتتا حتت    دکتتتیشتتتونتتد و آرت یم

به  EEG به دست آمدا ا  یدادا ها لیتحل یکم یالکاروآنردالوگراف

 .مغز است یکارکرد ها یموظور بررس

مغز استتت را  یکیالکار تیرا در فعال یمشتتکالت میکه بخواه ی مان 

 ی. بررستتمیکو یاستتادادا م یا  الکاروآنرتتدالوگراف میده صیتشتتخ

شد که  یاخاالل انگریتواند ب یم یکیالکار تیفعال یالگو ها در مغز با

 شوند. یم یو روان یتحول ،یشواخا یموجر به اخاال  ها

شروع روند درمان برا شیپ شخ یا   صل  یدادا ها یگ ار صیت حا

 یم رتتتهیمقانرما   تیهر فرد با جمع یا  الکاروآنرتتتدالوگرا  کم

چوتتد پس ا   م نیشتتتود و   یتوان دادا هتتا یجلرتتتته درمتتان 

او  ینرما  با دادا ها تیفرد را عالوا بر جمع یالکاروآنرتتتدالوگراف

روند درمان را  یگونگکرد تا چ رتتتهیمقا زیا  شتتتروع درمان ن شیپ

 .نمود یریگیپ

 (QEEG)یکم یالکاروآنردالوگراف حیتوض

(QEEG) 

 برای تشخیص اخاالالو مخالف : الکاروآنردالوگرامکاربرد  دساگاا الکاروآنرالوگرام ۀلیبه وس یابیروند کار در جلراو ار 

ردالوگرام   ساگاا الکاروآن الکارود بر  ۲4 یال ۱6کالا که  کیشامل د

امواج  تیو تقو افتیباشد که به دساگاا در یآن ماصل شدا اند م یرو

امواج  وتریکامپ رتتامیبا اتصتتا  به ستت زیدستتاگاا ن نیماصتتل استتت و ا

شان م وتریکامپ شیشدا را در صدحه نما افتیدر دهد. پس ا   یبه ما ن

رت بال یصودل یآن که مراجع بر رو ش ساگاا را بر رو وگرین  یکالا د

کالا ژ   یالکارود ها قیاتصا  دق یدهد. سپس برا یسر مراجع قرار م

که در تماس به پوستتت ستتر باشتتد  یرستتانا را به داخل کالا به گونه ا

به  یدادا ها تیدیک وتریکامپ شتتگریکود و با استتادادا ا  نما یق میتزر

 یپوست سر را بررس یالکارود ها بر رو قیدقدست آمدا و قرار گرتن 

قرار  دییمورد تا یافایدر یها گوا یستتت تیدی. پس ا  آن که کدینما یم

ره  س یآغا  م یابیار  یگرفت تبت آن ها در جل ها  گوا یشود. تبت 

 فیممکن است در سه حالت چشم با ،چشم براه و در هوگام انجام تکال

شویدارید سیانجام بگ یو حرکا یداری، ها، دادا  گوا یرد. پس ا  تبت 

 یقرار م لیو تحل هیمورد تجز یمغز یمرتبط با کارکرد ساخاار ها یها

 .شوند یپزشک مربوطه ابالغ م ایو به مراجع  رندیگ

 مرتبط با تشوج مانود صرع یاخاال  ها 

 TBI ضربه به سر 

 یآماس مغز ای تیآنردال 

 حافظه یاخاال  ها 

 خواب یاخاال  ها 

 مغزی سکاه 

 مریدمانس و آلزا 

 یزوفرنیاسک 

 یفرردگ 

 یریادگی یاخاال  ها 

 و نقص توجه یفعال شیاخاال  ب 

 رمیاوت 

 ادیاعا 

 وسواس 

 اضطراب 

 و و گوش 


