
    

  

 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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جلساااه  بطور  ۴0( و به مدت انیروز در م کیجلساااات ساااه روز در هفته  

عال شیاختالل ب یمتوساااط در مورد کودکان دارا ( یریادگیاختالالت  ای یف

سات متغ نی. اابندییادامه م ستگ ریتعداد جل ست و ب ضور منظم و به  یا به ح

درمان و  میکامل با ت یموقع در جلساااات، شااادت مشاااکالت کودک، همکار

 مختلف در خانه دارد. فیتکال امانج



 

. شااودیم لیآرام تشااک یطیمجزا و در مح یجلسااات درمان دراتاه ها

نار هم، رو مانگر و مراجع در ک ندلدو  یدر حت و پشااات م یصااا  زیرا

شیم صاو توریمان کیهر کدام  ی. در جلونندین  یمختلف ریقرار دارد که ت

دو  یپوساات ساار و دو الکترود رو یالکترود رو کی. دهندیرا نشااان م

صب م سبچ کیگوش و با کمک  را  یتا امواج مغز شوندیمخصوص ن

 مقابل درمانگر امواج به توریمنتقل کنند. در مان وتریو به کامپ افتیدر

 کهیدر حال شاااوند،یم دهید یرنگ یهاساااتون نطوریصاااورت خام و هم

مشااااهده  لمیف ای یباز کیخود امواج را به شاااکل  توریکودک در مان

سه حدود کندیم ست که ب اعتس کی. مدت زمان هر جل آن به  شتریا

به انجام تمر یو زمان دبکینوروف اختصااااص  گرید فیو تکال ناتیهم 

 دارد.

 کاربرد توانبخشی شناختی

آموزش دادن مغز توسااط خود مغز اساات. در  یبه معن دبکینوروف

با ف قتیحق بدن و مح ییها دبکیمغز  که از  بازخورد(  اطراف  طی 

 یو روان یمختلف جسم یکارکردها میبه کنترل و تنظ ردیگ یخود م

ستگاه نوروف یم  طیو تعامل با مح که  یبا اطالعات زین دبکیپردازد. د

ها و  تیکند تا  فعال یبه مغز کمک م  دهد، یارائه م یمواج مغزاز ا

 ی. ما در حالت عاددینما میمطلوب تنظ یکارکرد خود را به شاااکل

 نینسااابت به ا رایز م؛یساااتیامواج مغز خود ن رییقادر به کنترل و تغ

 .میندار یامواج آگاه

 قیاز طر یآگاه نیتا ا شاااودیم یساااع دبک،ینوروف یدر روش درمان

سیهادبکی ف یبازخوردها ۀارائ پس از  هی چند هزارم ثان عیسر اری( ب

مغز  ابد،ییادامه م نیتمر نیشاااود. همچنان که ا جادیوقوع( به فرد ا

بپردازد که منجر به  یامواج شاااتریب دیکه چگونه به تول ردیگیم ادی

 یو چه امواج شیدر مغز افزا یچه امواج نکهی. اشااودیعملکرد بهتر م

به مشکل هر فرد دارد و درمانگر آن را در  یکامالً بستگ ابند،یکاهش 
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