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 ابِ ًام خذ
 

  1ضوارُ گسارش 

 کارسَق علَم اعصاب ضٌاختی

 20/11/55هَضخ  چْاضقٌثِ

 

 ؾرٌطاى جٌاب آلای زوتط ػثاؾیاى

یاضی زاًكگگاُ نگٌؼتی قگطی     ضٍّكگاُ زاًف ّای تٌیازی ٍ هسضؼ زاًكىسُ ی ػهحمك پػٍّكىسُ ضیاضی پ

 یؿتی ٍ هغع ٍ اػصابظ ّای ُپسیسزض ظهیٌِ هسلؿاظی ضیاضی پػٍّف تِ ػاللِ هٌس 

   ذالنِ ای اظ اّن هغالة

 

 :اظ ًگاُ جْاى ٍ ایطاى  ػلَم اػصاب قٌاذتی پطزاذتي تِ اّویت -1

وِ تریالت آزهی ضا زض هَضز قٌاذت هغع ذثطّایی اظ هطاوع تحمیماتی زًیا تِ گَـ هیطؾس اهطٍظُ 

تتگَاًین اظ  قایس ضٍظی ایي تٌْا یه تریل تَز وِ هگا   .ؼیت ًعزیه هی وٌسلاضٍظ تِ ضٍظ تیكتط تِ ٍ

تفگالی زض اگاب تگِ    ٍ تا ًگاُ تِ یىؿطی چیعّا تگَئین زض هغگع چگِ ا   نهغعهاى اعالػات وؿة وٌی

زض اٍاذگط ػوگط    تطًسُ جایعُ ًَتل ،فیعیىساى هؿلواى ثسالؿالم تٌْا زاًكوٌسٍلَع پیَؾتي اؾت. ػ

زچاض تیواضی پاضویٌؿَى قس هیساًیس وِ ایي تیواضی ًاقی اظ یه ؾیىل هؼیَب اؾت وگِ زض هغگع   

ایجاز هی قَز ٍ هطاوع ػلوی ظیازی ضٍی آى تحمیك هی وٌٌس اها ٌَّظ ػلت ایجاز ایي تیوگاضی زض  

یگطی فیعیىگساى تگا ػوگك     ثًیؿت ػثسالؿالم هیگفت چغَض هوىي اؾت وِ ػگسُ ی و  افطاز هؼلَم

یگا   اًس اها ًویتَاًٌس اظ یه ًَؾاى وَچگه زض هغگع جلگَگیطی وٌٌگس.     شضات تٌیازی ضا وك  وطزُ

ِ   ُازض ظهیٌِ ی ؾی اؾتیَى ّاٍویٌگ وِ تطای ّوِ ًام آقٌاؾت چغَض هیتَاًس  زض ظهگطُ  چالِ ّگا وگ

نااة زاًف ٍ وطؾی تاقس اها زچگاض تیوگاضی اطوتگی ٍ هؼلَلیگت      اؾتآذطیي هغالة ضٍظ زًی

ػلَم هغع ٍ اػصاب هجَْب تعضگیؿت وِ اگل آى  اظ ایي ضٍ هیتَاى زضیافت  قَز.ؾایط ًماط تسى 

 ًویتَاًس ضاُ ؾازُ ای زاقتِ تاقس.
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الثاب تِ ػلَم اػصاب قٌاذتی زض زًیا ٍ ؾطهایِ گصاضی ّگای ؾگٌگیي زض   وِ  قاّس ّؿتین اهطٍظُ 

ٍ ّویٌغگَض   ایي ظهیٌِ زض وكَضّای غٌی چَى چیي ٍ یا اتی وكَضّای فمیگط چگَى ٌّسٍؾگتاى   

توگام   اتی اتحازیِ اضٍپا آظهایكگاّی تگطای  اؾت. نَضت پصیطفتِ وكَضّای ّوؿایِ چَى تطویِ

سُ یًسیكگ الظم اؾگت توْیگساتی ا   وكَضّای اتحازیِ تساضن زیسُ تا هَضز اؾتفازُ آًْا لطاض گیطز لصا

نگَضت   تا زیگط وكگَضّای زًیگا   ّوگامقَز تا هغالؼات ٍ پػٍّف زض ایي ظهیٌِ زض وكَض ها ًیع 

 .اًس قاى ٍ جایگاُ ذَز ضا زض ایي ظهیٌِ ًَظَْض زض زًیا افظ وٌسوكَض ها تتَ ٍ تگیطز

تگطای  ظهیٌِ فؼالیت ًویىطزًس ٍ ها ًیاظهٌس تگِ زػگَت اؾگاتیس ذگاضجی      لثال ایطاًیاى ظیازی زض ایي

اسٍز ّفت ؾاب گصقتِ تا وٌَى تا ؾطهایِ گصاضی ّگای نگَضت   اظ آقٌایی تا ایي ػلَم تَزین اها 

ًكگوٌساى  س تِ تحمیك زض ایي ظهٌیِ قسُ اًس ٍ زاػاللِ هٌتؿیاضی هَظاى ٍ زاًكجَیاى آگطفتِ زاًف 

فیعیه ٍ پعقىی زض هطظّای زاًف تحمیك زض ظهیٌِ ایي ػلگَم   ،ظیازی زض اَظُ ّای ػلَم ضیاضی

 فؼالیت هی وٌٌس.

 ؾگطزهساض قگسًس  توسى ّا اظ ایٌطٍ اهیسٍاضین ًظیط ضقتِ ّایی چَى غًتیه ٍ ویْاى قٌاؾی وِ تمیِ 

ایگي ظهیٌگِ اظ پیكگگاهاى تاقگین      ٍ ضقس وطزًس ٍ ها تِ ًاچاض تطای ػمة ًواًسى تالـ هیىٌگین  زض 

چَى زض ٍالغ ایي ضقتِ یا تِ ػثاضتی هغع ذَزـ هثٌای قىل گیطی توام ػلَم هی تاقس اظ ایي ضٍ 

   پطزاذتي تِ آى اائع اّویت اؾت.

ضذكاى ًیع تطای چْگاضهیي ؾگاب زض اگاب تطگگعاضی اؾگت ٍ      ایي تطًاهِ زض هساضؼ اؾتؼسازّای ز

ّوچٌیي  قاّس آى ّؿتین وِ ّط ؾالِ تط تؼساز قطوت وٌٌسگاى ٍ ػاللِ هٌساى آى افعٍزُ هی قَز.

قگاّس  ایگي هگساضؼ    اهیس هیطٍز تا قطٍع واض زض هساضؼ اؾتؼسازّای زضذكاى تا تَجِ تِ ؾگَاتك 

 تاقین.زض ایي ظهیٌِ تاظزّی ذَتی 

 

 :ػلَم اػصاب قٌاذتی تیي ضقتِ ایهاّیت ّای هرتل  ٍ واضتطز -2

اظ آًجا وِ ایي ػلن ًَظَْض عیگ  ٍؾگیؼی اظ واضتطزّگا ضا اػگن اظ تطضؾگی اذگتالالت ضٍاًگی یگا         

تطذالف ػلَم لصا تَلیس ٍؾائل َّقوٌس قاهل هی قَز  هكىالت غًتیىی تا تحمیمات گَگل تطای
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لیت زض هحسٍزُ هكرص ٍ تؼطی  قسُ ای زض چْاضچَب اهىاًات هكرص زض ااب فؼا وِ زیگط

ؿگتطزُ ای اظ  گٍلتی تحث اظ قٌاؾایی هغع هی قَز تا یه فضای تگاظ هگَاجْین وگِ ذیگل      ّؿتٌس

ٍ ضقگتِ   (شّيضقتِ ّای ػلَم اًؿاًی ًظیگط ضٍاًكاًؿگی ٍ فلؿگفِ    اظ  .ضقتِ ّا ضا قاهل هی قَز

َ     یّا زقگاى ضا  ػلَم تجطتی ًظیط ظیؿت قٌاؾی ٍ فیعیَلَغی ٍ پعقگىی هغگع ٍ اػصگاب وگِ ذ

واهپیَتط ٍ َّـ هصٌَػی ٍ ضیاضی ٍ فیعیه وِ هغع ضا یه ؾیؿگتن  گطفتِ تا هیساًٌس پیكىؿَت 

ٍ قثیِ ؾاظی ایي ؾیؿتن ّؿتٌس تا تسیي  تطای هغع تكطیح یه هسب ضیاضیپَیا زاًؿتِ ٍ زض نسز 

 فتاض ایي ؾیؿتن ضا پیف تیٌی وٌٌس.ٍؾیلِ ض

بٌابرایي ّیچ رضتِ داًطگاّی خاصی تحت عٌَاى هغسضٌاسی ًذارین ٍ بایذ تاکیذ ضَد کِ ایي 

هیخَاًٌذ اها رسااهِ  کِ ریاضی یا فیسیک  افراد زیادی ّستٌذرضتِ کاهال بیي رضتِ ای بَدُ ٍ 

 اىدکتری آًْا هربَط بِ هطاهعات هغس است. بٌابرایي ها ًیااز باِ ریاضای داًااى ٍ فیسی اذاً     

دارین کِ با عاللِ هٌذی ای کِ در آًْا در دٍرُ ی دبیرستاى ایجاد هی ٌین هیتَاًٌاذ  لذرتوٌذی 

حتی کساًی کاِ   هی پردازًذ.بِ هطاهعِ در زهیٌِ ی هغس در داًطگاُ ٍارد هسیرّایی ضًَذ کِ 

در زهیٌِ فلسفِ تحصیل هی ٌٌذ هی تَاًٌذ هطرٍط بر ایٌ ِ فیلسَف خَبی باضٌذ ًِ بِ صارف  

 .طاهعِ ٍ تحمیك در زهیٌِ هغس بپردازًذداضتي داًص فلسفِ بِ ه

 

 حمیمات ػلَم اػصاب قٌاذتی:اهىاًات هَجَز تطای ت -3

ایگي   چكن اًساظ ٍؾیغ تگط زض یه قایس تؼس اظ ػاللوٌس وطزى هحمیمیي جْت پطزاذتي تِ ایي ػلن 

ضا زض ایگي ظهیٌگِ   تگطای تحمیگك   اهىاًات الظم وكَض قَز وِ آیا ایجاز  هحممیي ؾَاب هْن زض شّي

 فطاّن زیسُ اؾت یا ًِ؟!

ٌاٍضی ّای قٌاذتی ایجاز قس وگِ اوٌگَى هگا ًیگع تگطای ایگي       فؾاب لثل ؾتاز ػلَم ٍ  3-2سٍز ا

آظهایكگاّی تحگت ػٌگَاى   هاُ پیف  2هؿاتمات اظ اوایت آًْا تْطُ هٌس قسُ این. ایي ؾتاز اسٍز 

اضز هیلی 17هلی ًمكِ تطزاضی هغع زض زاًكگاُ تْطاى تاؾیؽ وطزُ وِ تا ّعیٌِ ای تالغ تط آظهایكگاُ 
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تْگطُ  ٍ ووثگطی    ام آی تیًظیط زًیا تْتطیي زاًكگاُ ّای تَهاى اظ پیكطفتِ تطیي زؾتگاُ ّای ضٍظ 

 هٌس اؾت.

 بٌابرایي ایٌطَر ًیست کِ ها اه اًات ًذاضتِ باضین ٍ تٌْا بِ ف ر ًخبِ پرٍری باضین.

 
 :ّسف اظ تطگعاضی هؿاتمات زض هساضؼ اؾتؼسازّای زضذكاى -4

تگیطًگس تگسٍى   تِ واض تحمیماتی ضٍی هغع قًَس ٍ هَضز اوایت لطاض زاًف آهَظاى ػاللِ هٌس زض ایٌجا هیرَاّین 

ٍ  . الثتِ وِ هی تَاًٌس زؾگتگاّی تؿگاظًس  گاُ تاقٌستیاظ ذانی تطای ضاُ یاتی تِ زاًكتِ زًثاب اهًظیط الوپیاز ایٌىِ 

اها ّسف نطفا ایي اؾت یا اتی هماالتی تطای هجاالت ذاضجی فطاّن وٌٌس زض جكٌَاضُ ذَاضظهی جایعُ تگیطًس 

 اًجام واض تاقس.ٍ تٌْا اًگیعُ ٍ شٍق قرصی هی تَاًس ػاهل  وِ تحمیمی نَضت گطفتِ تاقس

 

 ًتایج

 :ِ ایندٍ جْت پیطرفت خَبی داضت از -1

  ٌِافسایص تعذاد داًطوٌذاى در ایي زهی 

 ِبْرُ هٌذی از آزهایطگاّْا ٍ هراکس تحمیماتی هربَط 

 هسابمات: از برگساریّذف  -2

 ِگیری آى در ٍ بِ کار (ریاضی، فیسیک، زیست ضٌاسی ٍ...)علَم هربَطِ عویك هطاهع

   جْت هطاهعات علَم اعصاب

 بذٍى اهتیاز خاظ برای راّیابی بِ صی اًگیسُ ٍ رٍق ضخ ایجادٍ  هحمك پرٍری است

 داًطگاُ

 

 :واضگاُ ّای تساضن زیسُ قسُ اتهَضَػ-5

 ى ضقتِ ای اؾت تِ ػٌَاى هثاب یه هحمك ظیؿتوِ گفتِ قس ایي ظهیٌِ تحمیك واهال هیا واًغَضّ 

وِ ضٍی ػصة تحمیك هیىٌس هثال هیرَاّس ضاتغگِ ی تگیي قگاذه ٍ تسًگِ ی ؾَؾگه ضا تساًگس       
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زاًف الىتطًٍیه جْگت  هوىي اؾت ًیاظ تِ ّویٌغَض قَز هی تا یه هؿالِ ضیاضی هَاجِ  تٌاتطایي

زاظـ ؾیگٌاب ّای تگِ زؾگت   الظم تطای پط فزؾتگاّی تطای ثثت ؾیگٌاب ٍ تؼس اظ آى زاًؾاذت 

 َز.ق ٌسؼ تطق اؽ هیْآهسُ تاقس وِ ًیاظ تِ یه تطًاهِ ًَیؽ ٍ ه

م ضا زض اذتیاض آًْا لطاض زّگس ایگي   واضگاُ ّا ؾؼی هیىٌس تِ تٌاؾة ًیاظ زاًف آهَظاى اعالػات الظ

 واضگاُ ّا قاهل 

 تسى اًؿاى ضا تِ ػٌَاى یه جؼثِ ؾیاُ زض ًظط هیگیطز وگِ تگا عطااگی     ُ ؾایىَفیعیهاواضگ

عگی  هیطؾس وِ  (ّایی زازُ ّایی آظهایف ّای ؾازُ ٍ زازى ٍضٍزی ّای الظم تِ ذطٍجی 

 .هیتَاًس ایي جؼثِ ؾیاُ ضا قٌاؾایی وٌسیه پطزاظـ آهاضی ؾازُ 

 . (پعقه ذاًن ؾاغطهیطتالطی   هسضؼ واضگاُ  

 

 یازهیگیطًس چگًَگِ تگا وسًَیؿگی زض ًگطم      آهَظاىِ عی آى زاًف اُ پطزاظـ ؾیگٌاب وواضگ

 هسُ ضا پطزاظـ وٌٌس.آافعاضّایی چَى هتلة زازُ ّای تسؾت 

 هسضؼ واضگاُ آلای اؿیي ضفیغ پَض هٌْسؼ واهپیَتط

 

  ُالىتطًٍیىی  الىتطیىی ٍفیلتطّا ٍ اتعاض ،َیت وٌٌسُ ّاتمالىتطًٍیه جْت آقٌایی تا واضگا

 .هیىطٍوٌتطلط اؾت زض اؾتفازُتِ اًضوام تطًاهِ ًَیؿی ؾی جْت  ،الظم

  هسضؼ واضگاُ آلای اوثطظازُ هٌْسؼ تطق

 

 واضگاُ ظیؿت جْت آقٌایی تا ضٍـ ثثت ؾیگٌاب ٍ تطضؾی فیعیَلَغی ثثت 

 هسضؼ واضگاُ آلای جؼفطی تطًسُ الوپیاز قیوی

 

  اافظِ  ضیاضی واضگاُ هسلؿاظی 

 زوتط ػثاؾیاىهسضؼ واضگاُ آلای 
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 لَاًیي ٍ همطضات هؿاتمِ -6

تِ یه تین اؾت تگا زاًگف   تسیْی اؾت وِ یه ًفط ًویتَاًس توام ایي اهَض ضا تِ ػْسُ تگیطز ٍ ًیاظ 

ضیاضی ٍ فیعیه تطویة قَز . هؼمگَب اؾگت وگِ ایگي تگین       ،تطًاهِ ًَیؿی  ،الىتطًٍیه  ،ظیؿت 

 ضیاضی ٍ تجطتی تاقس. ضقتِ هَظاىآتٌا تِ نالح زیس ؾطپطؾت قاهل زاًف  ٍ ًفط 6تا  4قاهل 

طتی ٍ زاًف آهَظاى افگظ قگَز ٍ   ؾطپطؾت یا هطتی تین تایس آهَظـ الظم ضا تثیٌس ٍ اضتثاط تیي ه

 ؿائل اٍلیِ زاًف آهَظاى ضا ال وٌس.تتَاًس ه

   .جٌثِ آهَظقی ذَاّس زاقت ( 56تا تیط  55اظ تْوي هاُ اٍب   6

جعٍُ ای اظ عطیك واًاب زض اذتیاض گصاقتِ هی قَز وِ هطتَط تِ واضگاُ ّای تطگگعاض قگسُ اؾگت.    

تایس تِ ؾَاالت هطتَعِ پاؾگد  زاًف آهَظاى هیتَاًٌس تِ ایي جعٍات هغالثی اضافِ وٌٌس ٍ ّویٌغَض 

یگازگیطی  تا ایٌجا ؾَاالت تَؾظ تین تطگعاض وٌٌسُ هغطح قسُ تگَز اگاب چگَى ّگسف      .زازُ قَز

تا تَجِ تگِ چیعّگایی وگِ فطاگطفتگِ اًگس      اؾت تایس یه ؾَاب ذَب تَؾظ زاًف آهَظاى  پػٍّف

پاؾگد ّگا ٍ ؾگَاب قگوا هگَضز       ظیطا زض پػٍّف زاقتي یه ؾَاب ذَب هْگن اؾگت.   هغطح قَز

پكت ؾگط گصاقگتِ قگسُ    تا هَفمیت  ٍ زضؾتهَظقی آزٍضُ ی  اًچِ ایيٌزاٍضی لطاض هیگیطز ٍ چ

تگا عطااگی    زض زٍضُ ی پػٍّكگی تطای یافتي پاؾد ؾَاب ذگَز  هیتَاًس  َزتٍاجس قطایظ تین ٍ تَز

زض ایي  گاّی هوىي اؾت جَاتی ّن تطای ؾَاب یافت ًكَز.الثتِ   .قطوت وٌس الظم ّای آظهایف

تین فطنت زاضز ضٍی ایگسُ ی ذاللاًگِ ذگَز وگاض تىٌگس ٍ زض      تِ عَب هی اًجاهس زٍضُ وِ زٍ هاُ 

 تین تطتط اًتراب هی قًَس. 3ًتای  زاٍضی هی قَز ٍ  قْطیَضاٍاذط 

 هَجَز اؾت. اپلیىیكي هؿاتمِ ٍ   cnch.irؾایت  ،جعییات هغالة زض واًاب تلگطام 

 

 


