
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوار مغز 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

ثیي هزگ هغشی ٍ کوب افتزاق دّذ گبّی پشؽک لبدر ًیغت 

در ایي هَارد ، گبّی اًدبم ًَار هغشی کوک هی کٌذ ، چزا 

کِ در هزگ هغشی فعبلیت الکتزیکی هغش اس ثیي هی رٍد ٍ 

 دیگز اس آى اهَاخی فبدر ًوی ؽَد. 

 چٌذ ًکتِ : 

 ٌّگبم هزاخعِ ثزای اًدبم ًَار هغشّبی هعوَلی ّیچ

ًگزاًی ثِ خَد راُ ًذّیذ . ایي آسهبیؼ ّیچ درد ٍ 

 ؽوب ًذارد. ًبراحتی ثزای 

 حتوبَ پیؼ اس اًدبم آسهبیؼ ٍ گزفتي ًَار هغش ، توبم

دارٍّبی هقزفی خَد را ثِ اطالع پشؽک هتخقـ هغش 

ٍ اعقبة ثزعبًیذ . ّیچ دارٍیی را ثذٍى هؾَرت ثب 

 پشؽک خَد ؽزٍع یب لطع ًکٌٌذ. 

 ُتغییز ٍ درخَاعت اًدبم ًَار هغش تٌْب ثِ عْذ

 هتخقـ هغش ٍ اعقبة هی ثبؽذ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پظ اس آسهَى هزالت ثْذاؽتی ، الکتزٍدّب را اس پَعت

عز ؽوب خذا خَاّذ کزد ٍ عپظ صل الکتزٍد را تَعط 

یک گبس ٍ یب اعتَى تویش خَاّذ کزد . هَّبی خَد را 

 ثعذ اس آسهَى ؽغتؾَ کٌیذ. 

 ثالفبفلِ ثعذ اس اًدبم آسهَى ثیوبر هی تَاًذ فعبلیت

 رٍساًِ خَد را اس عز ثگیزد. 

 

 

 مذدجوی گرامی شما می توانیذ تا مراجعه ته آدرس اینترنتی

www.gmu.ac.ir  و انتخاب مرکس آموزشی، پژوهشی درمانی

عالمه تهلول گناتادی از منوی شثکه ها و مراکس درمانی و مراجعه 

ته واحذ آموزش سالمت ته سایر مطالة اموزشی دسترسی پیذا 

 کنیذ.
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  EEG ًَار هغش یب آًغفبلَ گزام 

ًبهیذُ هی ؽَد ، هٌؾب تحَالت  EEGًَار هغش کِ ثِ اختقبر 

ثشرگی در ثزرعی ثیوبری ّبی هغش ٍ ثِ ٍیضُ تؾٌح ّب ثَدُ ٍ 

ثبعث هی ؽَد کِ داًؼ هب اس فزآیٌذ ٍ عولکزدّبی هختلف 

هغش ثِ طَر چؾوگیزی افشایؼ پیذا هی کٌذ. هغش هب اهَاج 

الکتزیکی اس خَد عبطع هی کٌذ کِ لبثل رد یبثی ّغتٌذ. 

اعت کِ تعذاد الکتزٍد در ًمبط رٍػ کبر ثذیي فَرت 

خبفی اس عز کبر گذاؽتِ هی ؽًَذ. ایي الکتزٍدّب هعوَالَ 

ٍعبیل فلشی کَچک ٍ عجکی ّغتٌذ کِ ثِ راحتی ثِ عز 

هتقل هی ؽًَذ. ٌّگبم کبر گذاؽتي ایي ٍعبیل رٍی عز ، 

ثیوبر ّیچ گًَِ ًبراحتی یب دردی را احغبط ًوی کٌذ ، چَى 

للت هی گیزًذ ، ثِ عبدگی ثِ  هثل الکتزٍدّبیی کِ ًَار

پَعت هی چغجٌذ ٍ پظ اس اًدبم ًَار هغش ثِ راحتی اس آى 

خذا هی ؽًَذ. در توبم هذتی کِ اس خَد ثیوبر ، ًَار هغشی 

گزفتِ هی ؽَد، ثیوبر ثبیذ در خبی خَد ثی حزکت ثوبًذ 

تَاًذ در ًَار هغش تذاخل ایدبد می  چَى ّز گًَِ حزکتی

 ثِ ّن ثزیشد .  کٌذ ٍ ًتیدِ آسهبیؼ را

 : مغسازنوار استفاده موارد

 ثزخی در :آًْب هحل تعییي ٍ تؾٌدی اختالالت تؾخیـ

 یب کزدُ تؾٌح ٍالعبَ ثیوبر ًیغت هطوئي پشؽک ، هَارد

 در.  دارًذ تؾٌدی غیز هٌؾب اٍ ّبی ثیوبری ٍ هؾکالت

 پشؽک ثِ تؾخیـ در تَاًذ هی هغش ًَار ، هَارد ایي

 ثبس ، ثبؽذ هطوئي ثیوبر تؾٌح اس حتی اگز ٍ کٌذ کوک

 ؽَد هؾخـ تؾٌح گیزی ؽکل هحل ٍ هٌؾب عز ثبیذ

.گیزد هی کوک هغش ًَار اس ّن ثبس کِ   

هغش التْبثی اختالالت   

 دارًذ ًبم آًغفبلیت یب آًغفبلَپبتی کِ اختالالت ایي

 هی ایدبد هغش ًَار در را خبفی ٍ هؾخـ الگَّبی گبّی

  .کٌذ هی کوک تؾخیـ ثِ کِ کٌٌذ

 

 

ٍ آرام ًوی گیزًذ. ثبیذ فجز ّوکبری ًوی کٌٌذکِ ثیوبراًی 

ثِ طَر طجیعی خَاثؼ ثجزد ٍ سهبى خَاة اس اٍ ثیوبرکزد تب 

ًَار هغش گزفتِ ؽَد. الکتزٍدّبیی کِ رٍی عز ثیوبر لزار 

ؽًَذ ، اهَاج هغش را هی گیزًذ ٍ ثجت هی کٌٌذ ٍ دادُ هی 

اهَاج ثجت ؽذُ ثِ ٍعیلِ دعتگبُ ثزای هطبلعِ ٍ ثزرعی 

.ثزای پشؽک هعبلح فزعتبدُ هی ؽَد  

  تفغیز ًَار هغش : 

تفغیز ایي ًَار کبر هؾکلی اعت ٍ فمط اس عْذُ پشؽک 

 هتخقـ ثیوبری ّبی هغش ٍ اعقبة ثز هی آیذ .

الگَی اهَاج کِ ثجت هی ؽَد در حبالت هختلف ثب یکذیگز  

هتفبٍت اعت . ثطَر هثبل ، داهٌِ ٍ ارتفبع اهَاج الکتزیکی 

در حبلت خَاة ثب حبلت ثیذاری هتفبٍت اعت . در ضوي در 

 رٍی ثز خبفی اهَاج فَرت ثزٍس تؾٌح ، ثز حغت ًَع آى

 هی آًْب داهٌِ ٍ فزکبًظ رٍی اس کِ ؽًَذ هی ظبّز هغش ًَار

 طَر ثِ الجتِ.  کزد هؾخـ را تؾٌح ًَع حذٍدی تب تَاى

 پشؽکبى اهب ًذارد تؾٌح هغش ًَار گزفتي ٌّگبم فزد ، هعوَل

 تدَیش ثب یب عویك ّبی تٌفظ ثِ ثیوبر تحزیک ثب گبّی

 در عبدی غیز ّبی فعبلیت ثزٍس ، خبؿ هَاد ٍ دارٍّب ثزخی

 اهَاج ثجت ٍ ؽٌبعبیی ثب تب کٌٌذ هی تحزیک را هغش

 ثیوبری ٍ تؾٌح ًَع ، آى اس حبفل عبدی غیز الکتزیکی

 .دٌّذ تؾخیـ را فزد ای سهیٌِ


