
 شناختیآزمایشگاه توانبخشی 

Cognitive Rehabilitation Lab 

و نرم افزارهای   tDCS ،rTMS  ،Virtual Realityاین آزمایشگاه مشتمل بر دستگاههای 

 شناختی می باشد. 

 قیم مغزیتتحریک الکتریکی مس

Transcranial Direct Current Stimulation, (tDCS) 

 

 عمومی است که چند روش مختلف از جمله تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم تحریک الکتریکی مغز یک اصطلاح

(tDCS)تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان نویز تصادفی ، (tRNS) و تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان متناوب 

(tACS) فی از الکترودهای هادی که روی سطح سر قرار را دربرمی گیرد. در همه این روش ها، جریان الکتریکی کوچک و ضعی

گرفته است، اعمال می گردد. در این روش ها برای اعمال جریان، از الکترودهای با اشکال و ابعاد مختلفی استفاده می شود. متداول 

سال اخیر به  51ر است که استفاده از آن در مطالعات و کاربردهای بالینی د tDCS ترین نوع تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، 

 صورت نمائی افزایش یافته است. 

  کاربردهای تحریک الکتریکی

 افسردگی 

 میگرن 

 بازتوانی پس از سکته مغزی 
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 ،وزوز گوش، اختلال درد و اسکیزوفرنی، بی اشتهایی و پرخوری 

 Virtual realityواقعیت مجازی 

 

به عبارتی این عمل تجربه ای نزدیک . واقعیت تشکیل شده است Reality به معنی نزدیک و Virtual واقعیت مجازی از دو واژه ی

ه طور خواهد بود. بقابل تجربه و بازسازی  اوایجاد می کند و با استفاده از این ابزار هر شرایط و هر مکانی برای  بیماربه واقعیت برای 

ارای یک سری حواس محیطی است که از طریق آنها با جهان بیرون ارتباط برقرار میکند. به طور سنتی این حواس معمول انسان د

ستیبولار و شوند، اگر چه امروزه حواس دیگری مانند حس به حواس پنجگانه ی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه تقسیم می

و  اعصاب عمقی به منظور حفظ تعادل نیز شناسایی شده اند. تمام ادراک ما از محیط اطراف با استفاده از این ورودیهای حسی شکل 

 .گیرد می

اتفاق می افتد ایجاد ورودی مناسب برای این حواس است تا به صورت مجازی تجربه ای نزدیک به واقعیت مد نظر را  VR آنچه در

 شود فضای دید فرد را به محیط رد فراهم کند. سیستم های واقعیت مجازی با استفاده از عینکی که بر روی چشم قرار داده میبرای ف

از  کند به این ترتیب کاربر به طور کلی مد نظر هدایت کرده و با استفاده از گوشی، صدای متناسب با آن فضا را برای کاربر ایجاد می

شود. در سیستمهای جدید برای ایجاد امکان اثر گزاری در فضای مجازی از  و به فضا مورد نظر برده میمحیط اطراف درکی ندارد 

 .شود که بتوانند به نحوی حس داشتن دست در فضای مجازی را نیز تجربه کنند دسته های مخصوصی برای کاربران استفاده می

 پ هایا ، با دارا بودن یکی از به روز ترین ستوم پزشکی سمنانمرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی دانشگاه عل  آزمایشگاه

VR قابلیت انجام کلیه ی آزمایش های این حوزه را فراهم می سازد. در آزمایشگاه واقعیت مجازی ، 



 

 آزمایشگاه واقعیت مجازی

 

 

 تحریک مغناطیسی مغز

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 

ورد نیاز برای اعمال تحریک مغناطیسی فرا جمجمه زشکی سمنان  تجهیزات مپبخشی عصبی عضلانی  دانشگاه علوم آزمایشگاه توان

نیز  TMS مانند هر نوع مطالعه ی دیگری، در مطالعات .بصورت همزمان در یک آزمایش را دارد ثبت پتانسیل تحریکی ای مغز و 

 .باشد شگاه ، مجهز به کویل پلاسبو برای انجام مطالعات دوسرکور میآزمای TMS وجود بازوی پلاسبو بسیار مهم است. بخش

 



 :مطالعات قابل انجام در بخش تحریک مغزی

 تحریک مغناطیسی هدایت شده 

 امکان اجرای مطالعات دو سر کور و تنظیم پروتکل ها توسط پژوهشگر 

 انجام TMS/EMG به صورت همزمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


