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آیا تاکنون به توانمندیهای مغز خود فکر کردهاید؟
یکــی از امتیــازات انســان در مقایســـه بــا ســایر موجــودات قــدرت یادگیــری ،تفکــر ،حفــظ اطالعــات ،قضــاوت و برنامهریــزی اســت .مغز

عضــوی از بــدن اســت کــه بــا همــکاری نخــاع و سیســتم اعصــاب پیرامونــی بــه مــا امــکان بهرهمنــدی از ایــن امتیــازات را میدهــد.
امــا ایــن سیســتم چگونــه کار میکنــد؟

علــوم اعصــاب یــا نوروســاینس یکــی از شــاخههای جــذاب و فراگیــر علــم اســت کــه در دهههــای اخیــر ،دریچههــای نوینــی را بــه

ســوی زندگــی آســودهتر و حرکــت بــه ســمت ابَــر انســان گشـــوده اســت و هــر روز زوایــای نهفتــه بیشــتری از آن آشــکار میگــردد.

ارتقــاء داد؟ و  ...در حــوزه ایــن دانــش پاســخ داده میشــوند .مجموعــه فارمــد بــه عنــوان اولیــن مجموعــه تخصـصـــی در حیطــه علــوم
اعصــــاب در خاورمیانــه مفتخــر اســت بــا همــکاری متخصـصـــان داخلــی و خارجــی ســعی در یافتــن پاســخ چنیــن پرسـشهایی نموده

تــا آن را در اختیــار جوینــدگان علــم ایــن حــوزه قــرار دهــد .تــاش مــا بــر بهتریــن بــودن و تمرکــز بــاال در ارائــه مجموع ـهای جــذاب،
متنــوع و کارآمــد از تکنولوژ یهــای روز دنیــا در کنــار خدمــات شایســــته میباشــد کــه همــواره بــا تشـــویق و اســتقبال جامعــه محتــرم

علمــی کشــــور مواجــه گردیــده اســت .مــا متعهــد بــه هــر روز آموختــن ،آزمــودن و انتقــال صحیــح و بــا کیفیــت علــم مربوطــه در حیطــه

کاری خــود هســتیم تــا مخاطبــان خــود را از همــکاری بــا مجموعــه خــود خشــنود و راضــی نــگاه داریــم.
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پرس ـشهایی از قبیــل مغــز چیســت؟ علــت ریش ـهای اختــاالت روانــی و عصـــبی چیســــت؟ چگونــه میتــوان توانمندیهــای مغــز را

مدرسه فارمد
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مجموعــه فارمــد بــه منظــور تمرکــز ،افزایــش کیفیــت و پــس از تجربــه مشــــــکالت بــرون ســپاری مباحــث علمــی و آموزشــی و بنابــر
اصــول تعریــف شــده ســازمانی خــود ،بــه منظــور نظــم بخشــــــــیدن و تفکیــک مباحــث آموزشــــی و تجــاری اقــدام بــه معرفــی و
ایجــاد یــک واحــد اســـــتراتژیک ویــژه بــا عنــوان مدرســه فارمــد بــا امتیــازات ذیــل نمــود:
✔معرفی تکنولوژ یهای روز دنیا
✔ همکاری مستمر با دانشگاهها و پژوهشکدههای داخلی و خارجی
✔ بهرهگیری از بهترین اساتید حوزه نوروساینس
✔ نظارت نهادهای بینالمللی آموزشی بر محتوا و کیفیت دورهها
✔ استمرار منظم در برگزاری کارگاهها و پراکندگی مطلوب جغرافیایی در سطح کشور
✔ عدم نگرش تجاری
بــا توجــه بــه برنامههــای تعریفشــــده مدرســــه فارمــد بــر آنیــم کــه در آینده نزدیــک و به همــراه اعضـــای خانــواده فارمــد فعالیتهای
علمــی و پژوهشـــی تاثیرگــذاری را در ایــن حیطــه اجــرا نماییــم کــه بــی شــک باعــث تحــول عظیمــی در بــه کارگیــری تجربیــات علمــی
حاصلشــده طــی ســالیان گذشـــته در کنــار یکدیگــر خواهــد شــد.

ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ
اﺳﺘﺮس

ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ
tDCS

ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ
ERP

دوره ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣـﺪرﺳـﻪ ﻓـﺎرﻣـﺪ

ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ
ﻋﻤـﻮﻣﯽ

ﻧﻮروﻓﯿﺪﺑﮏ
ﭘﯿـﺸـﺮﻓﺘﻪ

ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ
HRV

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻐﺰی
QEEG
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ﻧﻮرو
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
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ارﺗﻘﺎء
ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻐﺰ
TMS

Biofeedback Foundation of Europe
WWW.BFE.ORG

✔ آموزش اعضای هیئت علمی مدرسه فارمد توسط بنیاد بیوفیدبک اروپا
✔ برگزاری دورههای آموزشی مطابق با سرفصلهای BFE
✔ ارائه کاربردهای بالینی تحقیقات صورت گرفته در BFE
✔ فراهم نمودن امکانات الزم برای دریافت گواهیهای بینالمللی
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بنیــاد بیوفیدبــک اروپــا ســازمانی غیرانتفاعــی اســت کــه بــه ترویــج ،آگاهــی بیشــــــتر و همچنین آمــــوزش متخصـصــــین حـــــوزه
پــــزشکی و سالمـــــت ،بــرای استفـــــاده از آخریــن تکنیکهــا و تکنولوژ یهــای بیوفیدبــک و نوروفیدبــک میپــردازد .اعضـــــای علمی
ایــن بنیــاد کــه شــامل پزشــکان برجســته و متخصصــان حوزههــای مختلــف بالینــی و پژوهشـــی اســت ،گــرد هــم آمدهانــد تــا بتواننــد
در ایــن زمینــه تحقیقــات بیشــتری انجــام داده و آن را بــه تمامــی عالقهمنــدان ارائــه نماینــد .تمامــی برنامههــای ایــن بنیــاد شـــامل
دورههــا و ســـمینارهای ســــالیانه جــزو آمــوزش مــداوم  APAمحســوب میشــوند.
مدرســه فارمــد بــه عنــوان نماینــده انحصـــــــاری ایــن مجموعــه در خاورمیانــه و ایــران بــا امتیــازات ذیــل ،همــواره در تــاش اســت
تــا بتوانــد پلــی میــان ایــن بنیــاد و متخصصـــین و عالقهمنــدان ایــن حــوزه در داخــل کشــور باشــد.

International Society for Neurofeedback & Research
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جامعــه بیــن المللــی نوروفیدبــک و تحقیقــات ( ،)ISNRیــک ســازمان متشــکل از متخصصـــین رشـــتههای مختلــف از سـراســــر دنیــا
میباشــــد کــه در حیطــه نوروتراپــی و نوروفیدبــک ،فعالیتهــای تحقیقاتــی و بالینــی انجــام میدهنــد .یکــی از اهــداف ایــن مجموعــه
پشــــتیبانی از آمــوزش و تحقیــق در نوروفیدبــک ،جهــت پذیــرش هــر چــه بیشــتر ایــن حیطــه توســط طیــف گســتردهتری از جامعــه
پزشــکی و ســامت اســت .اعضــــای  ISNRبــا دیگــر ســازمانها و افــراد فعــال در حیطــه نوروفیدبــک همکار یهــای گســـــتردهای
دارنــد.
مجمـــوعه  ISNRبــه صـــورت شــفاف بیــان کــرده اســت کــه هیــچ گونــه برنام ـهای جهــت ارائــه گـــواهی توســط دیگـــر موسســات
آموزشــی بــرای مخاطبیــن نداشــته و نخواهــد داشــت .ایــن مجموعــه تنهــا بــرای گردهمایــی عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه از رشــتههای
روانشناســی ،پزشــکی ،ســایکوفیزیولوژی ،مشــاوره و ســایر رشــتههای مرتبــط مــی باشــد.
مدرسه فارمد افتخار دارد به عنوان یکی از اعضــای حقوقی این مجموعه در حال فعالیت در ایران می باشد.

مدرسه فارمد
دورههای آموزشی عمومی و تخصصی
WWW.FARMEDSCHOOL.ORG

با استفاده از دانش و تکـنولوژی روز دنیا و بهره گیری از بهترین اساتید حوزه
نوروساینس ،اقدام به برگزاری دورههای آموزشی با باالترین کیفیت مینماید.
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نوروفیدبک عمومی

محتوای دوره:
✔ آشنایی با سیستم اعصاب مرکزی و مکانیزم عمل نوروفیدبک
✔ آموزش سیستم بینالمللی  10-20قراردادن الکترود و پیدا کردن نقاط روی سر
✔ مونتاژهای مختلف مورد استفاده در نوروفیدبک
✔ آشنایی با نقشه مغزی ()QEEG
✔ انجام ارزیابی اولیه و بدست آوردن شاخص توجه ( )Attention Indexبرای
کمک به تدوین پروتکل درمانی
✔ توانایی شناخت آرتیفکتها و حذف آن
✔ معرفی پروتکلهای اختالالت بیش فعالی ،نقص توجه ،اضطراب ،مشکالت خواب و افسردگی
✔ آموزش تغییر تنظیمات نرمافزاری برای تدوین پروتکلهای مختلف به ویژه در پژوهش
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امــروزه بــا پیشـــرفت شــگرف تکنولــوژی در حــوزه علــوم اعصــــاب ،لــزوم اســتفاده از تکنولوژ یهــای مختلــف بــرای درمــان بیمار یهــا
در کنــار ســایر مداخــات درمانــی نظیــر دارودرمانــی ،بیــش از پیــش بــه چشـــم میخــورد .نوروفیدبــک یکــی از روشهایــی اســت
کــه بــرای درمــان بســیاری از اختــاالت ماننــد بیــش فعالــی و نقــص توجــه ،صــرع ،اضطــراب ،میگــرن ،ســوءمصرف مــواد ،اختــاالت
یادگیــری و ...اســتفاده میشــود.
مغــز انســان ماننــد تمامــی سیســتمها نیازمنــد تنظیــم بــوده و نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مغــز ایــن توانایــی را در خــود دارد.
درمــان نوروفیدبــک یــک فراینــد یادگیــری بــر اســاس اصــل شرطیســازی عاملــی بــا اســتفاده از کامپیوتــر و بــا هــدف آن آمــوزش خــود
تنظیمــی بــه مغــز اســــت .ایــن روش ایمــن و بــدون درد بــوده کــه طــی آن ماننــد نــوار قلــب ،الکترودهایــی بــه ســر بیمــار متصـــل
میگــردد .در ایــن نــوع درمــان هیــچ نــوع درون دادی بــه مغــز وارد نمیشــود .در واقــع نوروفیدبــک ماننــد آینــهای الگــوی امــواج
نامناســب را بــه مغــز نشــان میدهــد تــا مغــز آن را اصــاح نمایــد.

نوروفیدبک پیشرفته
دوره نوروفیدبــک عمومــی بــه گون ـهای اســت کــه افــراد میتواننــد پــس از گذرانــدن آن بــرای بیشــتر اختــاالت در حــوزه کاری خــود
از نوروفیدبــک اســتفاده نماینــد امــا گســتردگی مباحــث نوروفیدبــک بــه حــدی اســت کــه نمیتــوان در طــول یــک دوره بــه تمامــی
آنهــا پرداخــت و در برخــی مــوارد بــرای فهــم بهتــر مطالــب افــراد میبایســت تجربــه کار عملــی را نیــز داشــته باشــند.از ایــن رو یکــی
از دورههــای تکمیلــی بــا هــدف آشــنایی بــا پروتکلهــای درمانــی بیشــتر و همچنیــن روشهــای ارزیابــی بهتــر مراجعیــن بــرای تدویــن
پروتکلهای اختصاصی طراحی گردیده است.
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محتوای دوره:
✔ آلفا پیک و بدست آوردن آلفای واقعی هر شخص
✔ ثبت دو کاناله
✔  ClinicalQ Suiteو نحوه ارزیابی و تحلیل گزارش آن
✔ آموزش پنجرههای درمانی ClinicalQ
✔ استفاده از اصوات برای کمک به تغییر امواج مورد نظر
✔ پروتکل آلفا/تتا و کاربرد آن در ولع اعتیاد ،ارتقاء عملکرد ،استرس پس از سانحه و...
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بیوفیدبک عمومی

محتوای دوره:
✔ آشنایی با فیزیولوژی پایه و ارتباط آن با بیوفیدبک
✔ شناخت اعصاب محیطی
✔ آشنایی با فیزیولوژی سیستمهای تنفس ،دما ،ضربان قلب ،فشار خون ،تعریق پوست و انقباضات عضالنی
✔ نحوه استفاده عملی از سنسورهای مربوطه
✔ چگونگی ارزیابی سایکوفیزیولوژیک مراجع
✔ کاربرد بالینی بیوفیدبک در درمان اختالالت مختلف
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بیوفیدبــک روشــی بــرای آگاهــی یافتــن نســبت بــه بســیاری از پارامترهــای فیزیولــوژی مهــم بــدن بــا اســتفاده از تجهیــزات اســت کــه
بــا ارائــه اطالعاتــی از فعالیتهــای آن سیســتمها ،مــا را قــادر میســازد تــا آنهــا را بــه ســمت الگوهــای مطلــوب پیــش ببریــم .ایــن
پارامترهــا عبارتنــد از:
فعالیت عضالت سطحی ،ضربان قلب ،فشار خون ،تنفس ،دما و رسانایی (پاسخ گالوانیک) پوست
ایــن روش بــرای کمــک بــه درمــان بســیاری از اختــاالت ماننــد :اســترس ،فشــار خــون بــاال ،ســردردهای تنشــی ،اختــال مفصــل
گیجگاهــی فکــی ،ســندروم  ،Raynaudآســم ،ســردردهای میگرنــی ،دردهــای مزمــن و همچنیــن افزایــش ســطح ســامت و افزایــش
تــن آرامــی بــه کار م ـیرود.

بیوفیدبک اختالالت کف لگن
یکــی از کاربردهــای مهــم بیوفیدبــک در درمــان اختــاالت کــف لگــن و بــه ویــژه بیاختیــاری ادرار اســت .درمانهــای رایــج شــامل
فیزیوتراپــی عضــات کــف لگــن از طریــق ورزشهــای تقویتــی عضــات پــری اورتــرال اســت امــا از آن جایــی کــه ایــن عضــات عمقــی
هســتند ،بیمــار نمیتوانــد نحــوه درســت انقباضــات و انقبــاض عضلــه صحیــح را بیاموزد.بــا اســتفاده ازبیوفیدبــک بیمــار متوجــه
میشــود کــه کــدام عضلــه را میبایســت تقویــت کنــد و چــه انقباضــی صحیــح و مــورد نظــر اســت .اســتفاده از ایــن روش در عضــات
کــف لگــن بــه منظــور درمــان بیاختیــاری ادرار ،از نظــر پزشــکی موثــر و دارای اثــرات اختصاصــی بــرای هــر بیمــار اســت.
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محتوای دوره:
✔ مروری بر آناتومی و عملکرد عضالت کف لگن
✔ آشنایی با اصول معاینه (ارزیابی قدرت عضالنی  -ارزیابی )POP
✔ آشنایی با تعاریف انواع بیوفیدبک تراپی
✔ آموزش الکترود گذاری ،ثبت سیگنال ،حذف سیگنالهای مزاحم و آنالیز سیگنال ثبتشده
✔ ارزیابی اولیه بیمار و تعیین آستانه
✔ کاربرد بیوفیدبک در بیاختیاری ادراری ،پروالپس ارگانهای لگن ،یبوست و بی اختیاری مدفوع
✔ کاربرد تحریک الکتریکی در انواع اختالالت بیاختیاری و گوارشی
✔ آشنایی با پروتکلهای درمانی

نقشه مغزی QEEG
یکــی از روشهــای نوینــی کــه امــروزه بــرای بررســــی کارکردهــای مغــزی مــورد اســـــتفاده قــرار می گیــرد ،نقشــه مغزی  QEEGاســت.
ایــن روش در مقایســــه بــا روشهــای  fMRIو  PETبســیار مقــرون بــه صرفــه بــوده و عوارضــی نیــز در پــی نــدارد .در  QEEGامــواج
تنهــا بــا قــرار دادن تعــدادی الکتــرود بــر روی ســـر ،دریافــت و ثبــت میگردنــد؛ ســـپس اطالعــات بــر اســـاس انــدازه دامنــه ،فرکانــس و
محــل فعالیــت ،مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد .ایــن روش در تشـــــخیص بیمار یهــای مختلفــی از جملــه تومورهــای مغــزی،
دمانــس ،بیــش فعالی/نقــص توجــه ،اضطــراب ،افســردگی ،پیشـــگیری از آلزایمــر ،ســنجش توانمندیهــای ذهنــی ماننــد تمرکــز ،توجــه،
بهــره هوشــــی و نیــز تدویــن پروتــکل نوروفیدبــک و تعییــن نــوع مداخلــه درمانــی یــا داروی مناســــب کاربــرد دارد.
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محتواي دوره:
✔ آموزش سیستم بینالمللی  10-20قرار دادن الکترود و توانایی پیدا کردن نقاط روی سر
✔ چگونگی ثبت امواج مغزی در شرایط مختلف و انواع آرتیفکتها و تاثیر آنها بر روی موج ثبت شده
✔ ویرایش و آنالیز امواج مغزی بدست آمده و ایجاد گزارش اولیه
✔ آشنایی با نرمافزارها ،سختافزارها و اصطالحات رایج این حیطه
✔ تفسیر و بررسی نتایج بوسیله نرم افزار NeuroGuide
✔ یافتههای بالینی  QEEGدر اختالالت و بیمار یهای مختلف
✔ کاربرد  QEEGدر حوزههای بالینی و پژوهشی
✔ تاثیر دارو بر امواج مغزی و پیشبینی اثر دارو با امواج مغزی Pharmaco-EEG

پتانسیل وابسته به رویداد ERP

محتوای دوره:
✔ مــروری بر الکتروانسفالوگرافی کیفی و کمـی EEG/QEEG
✔ آشنایی بــا مفاهیم اساسی تکنیک پتانسیل وابسته به رویداد
✔ معرفی پارادایمها و تکالیف مورد نیاز در ERP
✔ خاستگاههای عصب شناختی ERP
✔ معرفی تجهیزات مورد نیاز برای ثبت  ERP/EEGو آشنایی با آنها
✔ آموزش عملی طراحی تکلیف با نرم افزار PsyTask
✔ آموزش عملی تحلیل  EEGبا نرم افزار  WinEEGجهت استخراج مولفههای ERP
✔ معرفی کاربرد  ERPدر حوزههای پژوهشی علوم اعصاب
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یکــیدیگــر از ابزارهــای مفیــد در تشـــخیص و آسیبشناســی اختــاالت عصـــبی-روانی و آزمــودن تعامــل شــناخت و هیجــان ،تکنیــک
پتانســـیل وابســـته بــه رویــداد  ERPاســت .ایــن روش بــه دلیــل ضبــط بــا وضــوح زمانــی بســیار دقیقــی کــه بــرای آزمــودن نظریــات
ادراک و توجــه دارد ،ارزش خــود را بــه اثبــات رســانده اســت .ایــن قابلیــت  ERPامــکان ســـنجش فعالیــت مغــز از یــک میلــی ثانیــه بــه
بعــد از ارائــه محــرک را میدهــد.
بســـیاری از جنبههــای توجــه و درک در مقیــاس دههــا میلیثانیــه عمــل مینماینــد و از آنجــا کــه مغــز اساســا یــک دســتگاه الکتریکــی
اســت ،ایــن مــوارد ثبتشــده یــک معیــار مســتقیم بــرای رونــد بررســی ایــن سیســــتم الکتریکــی را فراهــم میآورنــد .همچنیــن در ایــن
روش ،بــا توجــه بــه طبیعــت فعالیــت الکتریکــی و بافتــی کــه  ERPرا تولیــد و منتشــر مینمایــد ،تاخیــر قابــل سنجشــی بیــن فعالیــت
انجامشــده مغــز و پتانســیلهای ثبتشــده از جمجمــه وجــودن دارد .از ســایر مزیتهــای ایــن روش میتــوان بــه هزینــه پاییــن و
بیخطــر بــودن آن اشــاره کــرد.

تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES
امــروزه بیــش از پیــش بــر لــزوم اســــتفاده از تکنولوژ یهــای تحریــک مغــزی در درمــان بیمار یهــای مختلــف نورولــوژی و روانپزشــکی
و همچنیــن پژوهشهــای علــوم اعصــــاب تاکیــد میشــود .در میــان انــواع روشهــای تحریــک مغــزی ،تحریــک الکتریکــی مغــز tDCS
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .انتشــار بیــش از  ۶۵۰۰مقالــه در طــول  ۱۰ســال اخیــر نشــان از رشــد نمایــی ایــن حــوزه دارد.
از امتیــازات اســـتفاده از ایــن ابــزار غیــر تهاجمــی ،حجــم کوچــک و قابــل حمــل دســـتگاه ،عــدم نیــاز بــه تنظیمــات کامپیوتــری پیچیده،
عــدم نیــاز بــه آمادهســـازی مراجــع ســـاعتها پیــش از شـــروع تحریــک و ...اســت .در کشــــو ر مــا نیــز روز بــه روز بــر تعــداد تحقیقاتــی
کــه بــا اســتفاده از ایــن روش طراحــی و اجــرا میگــردد ،افــزوده میشــود.
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محتوای دوره:
✔ اصول تحریک مغزی و تحریک الکتریکی مغزی
✔ انواع الکترود و نحوه چینش آنها متناسب با نوع پژوهش یا درمان
✔ آموزش چگونگی کار با دستگاه به صورت عملی
✔ مروری بر پروتکلهای مختلف درمانی بر اساس شواهد علمی
✔ سایر روشهای تحریک الکتریکی از روی جمجمه tPCS, tACS, tRNS
✔ آشنایی با تحریک  CES Cranio Electrical Stimulationو کاربرد آن در
اختالالت مختلف
✔ آشنایی با روش تحریک عضله  METو کاربرد آن در توانبخشی و فیزیوتراپی

تحریک مغناطیسی مغز TMS
ایــن روش بــه عنــوان یکــی از شــیوههای مداخالتــی غیــر تهاجمــی ،نقــش مهمــی در درمــان اختــاالت روانپزشــکی و همچنیــن
بازتوانیهــا ایفــا میکنــد .از کارکردهــای شناختهشــده آن میتــوان بــه افســردگی ،وســواس فکری-عملــی ،ولــع اعتیــاد ،میگــرن،
اختــاالت حرکتــی و گفتــاری ناشــی از ســکتههای مغــزی ،وزوز گــوش ،پارکینســــون ،تیکهــای عصـــــبی اشــاره نمــود .همچنیــن
پروتکلهــای درمانــی بــرای اختالالتــی نظیــر اختــال دوقطبــی ،توهمــات شــنوایی و عالئــم منفــی اســکیزوفرنی نیــز پیشــنهاد شــدهاند.
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محتوای دوره:
✔ اصول فیزیکی تحریک مغناطیسی مغز
✔ مکانیابی نواحی مختلف مغزی و محل قرارگیری کویلها روی سر
✔ نحوه محاسبه میزان تحریکپذیری قشر مخ و آموزش عملی آن
✔ روشهای استفاده از TMSبه عنوان وسیلهای برای تشخیص زود هنگام بیمار یها
✔ آشنایی مقدماتی با  TMS Navigation TMSو همچنین مطالعات و کاربردهای بیشتر TMS
✔ آشنایی با موارد اورژانسی ،عوارض ناشی از تحریک مغناطیسی مغز و مدیریت آنها

نورومارکتینگ

محتوای دوره:
✔ جایگاه تجاری نورومارکتـیـنگ در بازارهای جهان و ایران
✔ جایگاه پژوهش در حوزه نورومارکتینگ و کاربست آن
✔ آشـنایی با چگونگی به کارگیری  EyeTrackingدرحوزه نورومارکتینگ
✔ آشنایی با چگونگی به کارگیری تحلیل امواج مغزی ( ERPو  )QEEGدر حوزه نورومارکتینگ
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بازاریابــی عصـــــب پایــه یــا نورومارکتینــگ ،گونـهای از بازاریابــی و ابــزاری نویــن در تحقیقــات بــازار اســت کــه بــا توجــه بــه عملکــرد مغز
و سیســـتم اعصــــاب بــدن طراحــی شــده اســت .بســــیاری از فرایندهــای تصمیمگیــری در ســطح ناخــودآگاه ذهــن اتفــاق میافتــد کــه
دســتیابی بــه اطالعــات آن مشــکل اســت .هــدف اصلــی نورومارکتینــگ دریافــت مســــتقیم و بــدون واســطه اطالعاتــی اســت کــه همــواره
محققــان بــازار آرزو داشــتند تــا بــا حداقــل نمونههــای آزمایشـــی بــه آن دســت یابنــد .بــه طــور مثــال اســتفاده از  Eye-Trackingکــه در
تحقیقــات رفتــاری و بررســی حــرکات چشـــم و ســرعت حرکــت آن و نیــز وضعیــت مردمــک و قرنیــه بــه کار مـیرود .تمــام حرکات چشــــم،
بوســیله ایــن دســتگاه ضبــط شــده و بــا بررســی و پژوهــش در ایــن زمینــه میتــوان متوجــه نکاتــی کــه یــک فــرد هنــگام روبــرو شــدن بــا
یــک محصـــول و یــا تبلیغــات آن درنظــر میگیــرد ،شــده و ســپس بــه طراحــی صفحــات وب ،آگهیهــای تلویزیونــی و حتــی طراحــی و
بســته بنــدی محصـــوالت بــرای مصــرف کننــده ،کمــک نمود.

ارتقاء عملکرد در ورزش
افــراد مختلــف بــرای زندگــی هــر چــه بهتــر خــود ،نیازمنــد ایــن هســتند کــه در شــرایط گوناگــون بهتریــن عملکــرد خــود را بــه نمایــش
بگذارنــد .ورزشــکاران نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســتند و در شــرایط مســـابقه ،لحظــات پراسترســی را تجربــه میکننــد و در نتیجــه
نیازمنــد آرامســازی بــدن و ذهــن و متمرکــز کــردن افــکار خــود هســــتند تــا تصــــمیمگیری و عکسالعمــل مناســب و در نتیجــه بهتریــن
عملکــرد خــود را بــه نمایــش بگذارنــد .امــروزه روشهــای تکنولوژیــک مختلفــی نظیــر نوروفیدبــک و بیوفیدبــک ایــن امــکان را فراهــم
میکننــد تــا ورزشــکاران بتواننــد بــا تقویــت وضعیــت ذهنــی خــود نتایــج بهتــری کســب کننــد.
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محتوای دوره:
✔ آشنایی با سیستم اعصـاب مرکزی و محیطی و مکانیزم عمل نوروفیدبک و بیوفیدبک
✔ تاثیر نورو/بیوفیدبک بر عملکرد ورزشــکاران و نتایج پژوهشهای انجامشده
✔ آموزش نحوه انجام ارزیابی اولیه ورزشکار به منظور تدوین پروتکل
✔ آموزش پروتکلهای افزایش تمرکـز ،افـزایش سرعت تصـمیمگیری و عکسالعمل ،کاهش برانگیختگی و مقابله با
منفینگری ورزشـــکار ،مدیریت و کنترل استرس و هیجان

پژوهش

از دیگــر اهــداف مجموعــه فارمــد در راســتای کمــک بــه گســترش نوروســاینس میتــوان بــه حمایــت از تالیــف و ترجمــه در ایــن زمینــه
اشـــاره کــرد .از جملــه کتابهایــی کــه بــا تاکنــون بــا حمایــت ایــن مجموعــه بــه چــاپ رســیدهاند میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
نمــود:
✔ الکتروفیزیولوژی کاربردی انتشارات ارجمند
✔ روانشناسی ورزش (کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش) انتشارات دانژه
✔ بیشفعالی به زبان خودمانی انتشارات مهرسا
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مدرســه فارمــد بــر آن اســت تــا بــا ایجــاد فضـــای مناســب و اســتفاده از امکانــات بــه روز ،بــا همــکاری دانشــجویان و دانشپژوهــان
عالقهمنــد و کوشــا همچنیــن بــا راهنمایــی اســاتید برتــر ایــن حــوزه ،طر حهــای پژوهشـــی مختلفــی را طراحــی و اجــرا نمایــد .از
حوزههــای پژوهشــــی مطــرح میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد کــه هــر کــدام از ایــن حوزههــا ،خــود دارای بخشهــای متعــددی
بــرای انجــام پـــژوهشهای کاربـــردی میباشــند:
✔ پیشگیری و درمان اختالالت روانشناختی
✔ پیشگیری و درمان اختالالت پزشکی و روانپزشکی
✔ ارتقاء عملکرد ورزشکاران
✔ ارتقاء عملکرد افراد عادی
✔ نورومارکتینگ
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