
    

  

دقیقه می باشد و تعداد  30الی  tDCS 25بهترین مدت زمان جلسات 

متغیر جلسه  20جلسه تا  10جلسات آن با توجه به پروتکل انتخابی از 

 می باشد. در طول هفته است و بهترین حالت آن یک روز در میان

 

 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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و وسواس یفعال شیمانند ب یبهبود کنترل و توجه در اختالالت 

و غذا( گاریمصرف )مواد، الکل، س سو 

یگرنیو م یسردرد تنش انواع 

یافسردگ 

یو عضالن یروان تن یو دردها ایاژیبرومیف 

و... توجه ،یریادگیمانند حافظه،  یشناخت یعملکرد ها ارتقا 

عالئم وزوز گوش بهبود 

سمیات یدر افراد دارا یفرد نیو ب یتعامالت اجتماع بهبود 

خلق شیافزا 

مختلف یها کیت درمان 

یدر سکته مغز و بهبود حرکتی کهیبروکا و ورون یآفاز بهبود 

یداریو پردازش شن یداریزمان واکنش د بهبود 

کاهش توهمات اسکیزوفرنی 

tDCS که کند یم جادیمغز ا یقشر یریپذ کیاثرات بلندمدت در تحر 

فاده از شتتت ثل افزا یها وهیبا استتتت مدت تحر شیمختلف م  ک،یطول 

عات تحر شیو افزا کیت تحرشتتتتد شیافزا عداد  شی)افزا کیدف ت

 .داد شیرا افزا tDCS اثرات یتوان ماندگار یجلسات( م

 یمختلف طبق پروتکل درمان تیجلستتات، دو الکترود با نوع فعال نیا در

مناطق با  نیاز ا یشود و برخ یمختلف مغز قرار داده م یبخش ها یرو

از آنان  یو برخ تیفعال شیمغز دچار افزا کیالکتر کیاستتتفاده از تحر

 یکه به ستتتر فرد وارد م یانیجر زانیشتتتوند. م یم تیدچار کاهش فعال

در جلسات  جیآمپر و به تدر یلیم 1تا  0.5حدود  هیاول لساتشود در ج

تا  یم دایپ شیافزا یبعد  درمان همزمان.(آمپر یلیم 2کند ) حداکثر 

tDCS یایمزا گریکه از د یشناخت ای یهمراه با  مداخالت حرکت tDCS 

 شود به یمحسوب م

 کینیدر زمان و کاهش مدت زمان حضور در کل ییصرفه جو)1

 شود یم یمنته یریادگی تیمثبت بر عملکرد و تثب یفرصت اثرگذار)2

 کاربرد توانبخشی شناختی

درمان  ینوع (tDCS) میمستتتتق انیبا جر یجدار جمجمه ا کیتحر

 2تا   1) یفیضع اریبس میمستق انیآن جر یاست که ط یتهاجم ریغ

 انیجر نی. از آنجا که اکنندیآمپر( را بر پوستتتت ستتتر وارد م یلیم

ر به که منج ستتین یآن در حد ریاستت تاث فیضتع اریبست میمستتق

 یشتتتود بلکه فقط آستتتتانه هاعمل در نورون لیپتانستتت کی جادیا

 انیجر طیکمتر )بستتتته به شتتترا ای شتتتتریها را بآن یریپذ کیتحر

فقط  انیجر نیا گریبه عبارت د کندیعبور داده شتتتده( م یکیالکتر

 .پردازدیم یساز یبه قطب

شناخت سزا یمغز کیدر طول تحر یحرکت ای یمداخالت  در  یینقش ب

 نیاثرات ماندگار احتماال به ا نیاثرات آن دارد. ا یماندگار شیافزا

را به طور  ریدرگ یمغز یدهند که مداخالت خاص، نواح یم یعلت رو

عال م یعیطب ند و ا یف گذار شیبه افزا ندیفرا نیکن تار  یاثر بر رف

 ریروش کامال غ نیاند که امختلف نشان داده لعاتشود. مطا یم یمنته

که  یاستتتت. تنها عارضتتته قابل توجه یو بدون عوارض جد یتهاجم

از مطالعات به آن اشتتتاره کرده اند خارش محل الکترودها و  یبعضتتت

عدد و طوالن نیا یقرمز حل پس از جلستتتتات مت عداد یم از  یدر ت

بلکه  یبافت بیو خارش نه به علت آستتت یقرمز نیاستتتت که ا مارانیب

 است. انیعروق محل گذر جر یاز گشاد یعمدتا ناش

 چیست؟ تحریک الکتریکی مغز

 درمان می شوند: tDCSاختالالتی که با 

 و اثربخشی آن   tDCSجلسات درمانی 

 


