
آموزشی مهارتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  در مرکزTES  و TMS مغز با یکیو الکتر یسیمغناط یرتهاجمیغ کیتحر یساز ادهیپ یبرا یموزش متصدآ دوره برنامه تفصیلی

 18/12/1401تا  01/11/1401از 
 

 

 نظری به ترتیب اجرا کامل دروسجدول گزارش 

 مکان برگزاری
و نام خانوادگی نام 

 مربی
 سرفصل ریزمحتوا/ فعالیت ها

 تاریخ ساعت

 از تا از تا

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 (آنالین/مغز )حضوری
 رضا رستمیدکتر 

 آشنایی با:

 آناتومی مغز •

 یسلول و کانال ها کیولوژیزیبر ساختار ف یا مقدمه •

 یونی

 عمل لیاستراحت سلول و پتانس لیبر پتانس یمرور •

 یهاو نورون شامل قسمت یبر سلول عصب یکل مرور •

 ..و نیلیمختلف نورون، م

 ناپسیاز س یکل یمعرف •

مغز،  یعموم یولوژیزیو ف یآناتوم

 مغزی ولوژیزیالکتروف
11:00 9:00 01/11/1401 01/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 (حضوری/آنالینمغز )
 دکتر رضا رستمی

 مقدمه ای بر:

 مقدمه ای بر کاربردهای تحریک غیرتهاجمی مغز •

و  rTMS ،tDCSغیرتهاجمی مغز شامل  انواع تحریک •
tACS 

 مغزی کاتیانواع تحر
13:00 11:00 01/11/1401 01/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 (حضوری/آنالینمغز )
 دکتر رضا رستمی

 بر  یامقدمه

اثر تحریک و نحوه  یناپسیسو پس شیپ یهالیپتانس •

خارجی شامل تحریک مغناطیسی و الکتریکی بر روی 

 سلول ها

نحوه ایجاد اثرات طوالنی مدت توسط تحریک مغزی بر  •

 هانورونروی ساختار و عملکرد 

 کردیبا رو یتخصص یولوژیزیف

بر عملکرد  یمغز کینحوه اثر تحر

 تهیسیپالست جادیها و انورون

16:00 14:00 01/11/1401 01/11/1401 



آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 مغز )حضوری/آنالین(
 کاظمیدکتر رضا 

 در ارزیابی و تشخیص TMSکاربرد  •

 MEPو تعریف  TMSانواع پروتکل های تشخیصی  •

در  TMSدستگاه  یکاربردها

 و درمان یابیارز
11:00 9:00 03/11/1401 03/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 مغز )حضوری/آنالین(
 کاظمیدکتر رضا 

انواع کویل ها وکاربردهای آن ها و نحوه  یمعرف •

 تاثیرگذاری و القای جریان توسط آن ها

 ( TMSمعرفی مکانیزم دستگاه تحریک مغناطیسی ) •

 03/11/1401 03/11/1401 11:00 13:00 ها لیو کو TMSدستگاه   زمیمکان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 مغز )حضوری/آنالین(
 کاظمیدکتر رضا 

  rTMSدرمان با  یانواع پروتکل ها یمعرف •

مکانیزم تغییرات فیزیولوژیک القا شده در اثر  یمعرف •

با پارامترهای مختلف و موارد  اعمال جریان مغناطیسی

 اخالقی مربوط به آن

ها و کابرد و پروتکل آن یسیمغناط کیتحر یپارامترها •

 درمان اختالالت مختلف ایبر

و  rTMSبا  یدرمان یهاپروتکل

 و ونیکاسینکات اند

 با آن مرتبط ونیکاسیکنترااند

16:00 14:00 03/11/1401 03/11/1401 

برداری آزمایشگاه ملی نقشه 

 مغز )حضوری/آنالین(
 کاظمیدکتر رضا 

شامل  tESمعرفی نحوه عملکرد انواع جریان های  •

tDCS  وtACS 

در حالت های مختلف  tESدستگاه  زمیبا مکان ییآشنا •

tDCS  وtACS 

 TES  11:00 9:00 05/11/1401 05/11/1401دستگاه  زمیمکان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 مغز )حضوری/آنالین(
 کاظمیدکتر رضا 

 ی، پارامترهاtESدرمان با  یهابا  انواع پروتکل ییآشنا •

آن در درمان  یهاکاربرد و پروتکل ،یکیالکتر کیتحر

 اختالالت مختلف 

نحوه اثر پارامترهای مختلف بر روی مغز  و مسائل  •

 اخالقی مربوط به آن

و  TESبا  یدرمان یهاپروتکل

و  ونیکاسینکات اند

 با آن مرتبط ونیکاسیکنترااند

14:00 11:00 05/11/1401 05/11/1401 

 .امکان پذیر است همان بخش یا همزمان با بعد از تدریس واحد نظری یک بخش اصلی،  واحد عملیتدریس  *

 .مشخص شود  حضوری/حضوریبصورت دوره  نظری  برگزاری بخش **

 متوالی خواهد بود . *** نحوه برگزاری بخش عملی بصورت گروه های موازی)همزمان(  یا

 عملی به ترتیب اجرا جدول گزارش کامل دروس



 مکان برگزاری
نام و نام خانوادگی 

 مربی
 سرفصل ریزمحتوا/ فعالیت ها

 تاریخ ساعت

 از تا از تا

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 کاظمیدکتر رضا 

 TMS  (rTMS)دستگاه  یمعرف •

 سر نحوه ایجاد جریان القایی در •

 کویل هاخنک کننده و  دستگاه، سیستمبا  ییآشنا •

 rTMSدستگاه اعمال 
9:30 8:30 08/11/1401 08/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 کویل و تعیین محل دقیق تحریکبا نحوه قرار دادن  ییآشنا • کاظمیدکتر رضا 

 رس یبر رو لیکو مینحوه تنظ
11:30 9:30 08/11/1401 08/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 کاظمیدکتر رضا 

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMSتنظیم پروتکل با نحوه  ییآشنا •

 تشخیص

 با کیفیت  MEPآشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه •

پروتکل جهت ثبت  حیصح میتنظ

MEP 
13:00 11:30 08/11/1401 08/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 جهت درمان rTMSتنظیم پروتکل درمان  با نحوه  ییآشنا • کاظمیدکتر رضا 

پروتکل درمان  حیصح میتنظ

rTMS 
16:00 14:00 08/11/1401 08/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 و انواع مدالیته های مختلف آن tESدستگاه  یمعرف • کاظمیدکتر رضا 

 TESدستگاه اعمال 
18:00 16:00 08/11/1401 08/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 کاظمیدکتر رضا 

الکترودهای تحریک و تعیین محل دقیق با نحوه قرار دادن  ییآشنا •

 تحریک

 حیصح ینحوه الکترودگذار
12:30 8:30 09/11/1401 09/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوری) برداری مغز
 tESتنظیم پروتکل درمان با با نحوه  ییآشنا • کاظمیدکتر رضا 

پروتکل درمان با  حیصح میتنظ

TES 
15:30 13:30 09/11/1401 09/11/1401 



آزمایشگاه ملی نقشه 

 (حضوریبرداری مغز )
 کاظمیدکتر رضا 

و  TMSاستفاده از  یها و مالحظات اخالق دیو نبا دیبا با ییآشنا •
tES 

 و دستگاه  هاالکترود ینگهدار یبا روش ها ییآشنا •

 مدیریت شرایط بیمار به ویژه هنگام تشنج •

و  ونیکاسینکات اند

 ونیکاسیکنترااند
18:00 16:00 09/11/1401 09/11/1401 

آزمایشگاه ملی نقشه 

 برداری مغز )حضوری(

کارشناسان واحد 

 تحریک مغزی

آزمایشگاه ملی 

 نقشه برداری مغز

 ماه بهمن ام 20الی  16: از گروه اول

  rTMSدستگاه اعمال  الف(

  TMSدستگاه یمعرف •

 در سر ییالقا انیجر جادینحوه ا •

 ها لیخنک کننده و کو ستمی، س(rTMS) با دستگاه ییآشنا •

   سر یبر رو لیکو میب( نحوه تنظ

 لیبا نحوه قرار دادن کو ییآشنا •

 کیتحر قیمحل دق نییتع •

   MEPپروتکل جهت ثبت  حیصح میج( تنظ

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMS آشنایی با نحوه تنظیم پروتکل •

 تشخیص

 با کیفیت  MEP آشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه   •

 rTMSپروتکل درمان  حیصح مید( تنظ

 جهت درمان  rTMSپروتکل درمان   میبا نحوه تنظ ییآشنا •

  TESه( دستگاه اعمال 

  مختلف آن یها تهیو انواع مدال TESدستگاه  یمعرف •

 و( نحوه الکترودگذاری صحیح

آشنایی با نحوه قرار دادن الکترودهای تحریک و تعیین محل  •

 دقیق تحریک

  TESپروتکل درمان با  حیصح میز( تنظ

 TESپروتکل درمان با  میبا نحوه تنظ ییآشنا •

تکرار و تمرین  ی:کارآموز

مهارت اخذ شده در ردیف دوم 

 برای اخذ سیگنال

 

14:00 09:00 20/11/1401 16/11/1401 



 ح( نکات اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون

 TMS  اخالقی استفاده ازآشنایی با باید و نبایدها و مالحظات  •

  TES آشنایی با روش های نگهداری الکترودها و دستگاه •

 مدیریت شرایط بیمار به ویژه هنگام تشنج •

آزمایشگاه ملی نقشه 

 برداری مغز )حضوری(

کارشناسان واحد 

 تحریک مغزی

آزمایشگاه ملی 

 نقشه برداری مغز

 ماه بهمن  ام27الی  23: از دومگروه 

  rTMSدستگاه اعمال  الف(

  TMSدستگاه یمعرف •

 در سر ییالقا انیجر جادینحوه ا •

 ها لیخنک کننده و کو ستمی، س(rTMS) با دستگاه ییآشنا •

   سر یبر رو لیکو میب( نحوه تنظ

 لیبا نحوه قرار دادن کو ییآشنا •

 کیتحر قیمحل دق نییتع •

   MEPپروتکل جهت ثبت  حیصح میج( تنظ

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMS آشنایی با نحوه تنظیم پروتکل •

 تشخیص

 با کیفیت  MEP آشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه   •

 rTMSپروتکل درمان  حیصح مید( تنظ

 جهت درمان  rTMSپروتکل درمان   میبا نحوه تنظ ییآشنا •

  TESه( دستگاه اعمال 

  مختلف آن یها تهیو انواع مدال TESدستگاه  یمعرف •

 و( نحوه الکترودگذاری صحیح

آشنایی با نحوه قرار دادن الکترودهای تحریک و تعیین محل  •

 دقیق تحریک

  TESپروتکل درمان با  حیصح میز( تنظ

 TESپروتکل درمان با  میبا نحوه تنظ ییآشنا •

تکرار و تمرین  ی:کارآموز

مهارت اخذ شده در ردیف دوم 

 برای اخذ سیگنال

14:00 09:00 27/11/1401 23/11/1401 



 ح( نکات اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون

 TMS  آشنایی با باید و نبایدها و مالحظات اخالقی استفاده از •

  TES آشنایی با روش های نگهداری الکترودها و دستگاه •

 مدیریت شرایط بیمار به ویژه هنگام تشنج •

آزمایشگاه ملی نقشه 

 برداری مغز )حضوری(

کارشناسان واحد 

 تحریک مغزی

آزمایشگاه ملی 

 نقشه برداری مغز

 ماه اسفندام 4الی  بهمن 30: از سومگروه 

  rTMSدستگاه اعمال  الف(

  TMSدستگاه یمعرف •

 در سر ییالقا انیجر جادینحوه ا •

 ها لیخنک کننده و کو ستمی، س(rTMS) با دستگاه ییآشنا •

   سر یبر رو لیکو میب( نحوه تنظ

 لیبا نحوه قرار دادن کو ییآشنا •

 کیتحر قیمحل دق نییتع •

   MEPپروتکل جهت ثبت  حیصح میج( تنظ

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMS آشنایی با نحوه تنظیم پروتکل •

 تشخیص

 با کیفیت  MEP آشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه   •

 rTMSپروتکل درمان  حیصح مید( تنظ

 جهت درمان  rTMSپروتکل درمان   میبا نحوه تنظ ییآشنا •

  TESه( دستگاه اعمال 

  مختلف آن یها تهیو انواع مدال TESدستگاه  یمعرف •

 و( نحوه الکترودگذاری صحیح

تعیین محل آشنایی با نحوه قرار دادن الکترودهای تحریک و  •

 دقیق تحریک

  TESپروتکل درمان با  حیصح میز( تنظ

 TESپروتکل درمان با  میبا نحوه تنظ ییآشنا •

 نیتکرار و تمر ی:کارآموز

دوم  فیمهارت اخذ شده در رد

 گنالیاخذ س یبرا

14:00 09:00 04/12/1401 30/11/1401 



 ح( نکات اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون

 TMS  آشنایی با باید و نبایدها و مالحظات اخالقی استفاده از •

  TES آشنایی با روش های نگهداری الکترودها و دستگاه •

 بیمار به ویژه هنگام تشنجمدیریت شرایط  •

آزمایشگاه ملی نقشه 

 برداری مغز )حضوری(

کارشناسان واحد 

 تحریک مغزی

آزمایشگاه ملی 

 نقشه برداری مغز

 ماه اسفندام 10الی  6: از چهارمگروه 

  rTMSدستگاه اعمال  الف(

  TMSدستگاه یمعرف •

 در سر ییالقا انیجر جادینحوه ا •

 ها لیخنک کننده و کو ستمی، س(rTMS) با دستگاه ییآشنا •

   سر یبر رو لیکو میب( نحوه تنظ

 لیبا نحوه قرار دادن کو ییآشنا •

 کیتحر قیمحل دق نییتع •

   MEPپروتکل جهت ثبت  حیصح میج( تنظ

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMS تنظیم پروتکلآشنایی با نحوه  •

 تشخیص

 با کیفیت  MEP آشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه   •

 rTMSپروتکل درمان  حیصح مید( تنظ

 جهت درمان rTMSپروتکل درمان   میبا نحوه تنظ ییآشنا •

  TESه( دستگاه اعمال 

  مختلف آن یها تهیو انواع مدال TESدستگاه  یمعرف •

 الکترودگذاری صحیحو( نحوه 

آشنایی با نحوه قرار دادن الکترودهای تحریک و تعیین محل  •

 دقیق تحریک

  TESپروتکل درمان با  حیصح میز( تنظ

 TESپروتکل درمان با  میبا نحوه تنظ ییآشنا •

تکرار و تمرین  ی:کارآموز

مهارت اخذ شده در ردیف دوم 

 برای اخذ سیگنال

14:00 09:00 10/12/1401 06/12/1401 



 ح( نکات اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون

 TMS  آشنایی با باید و نبایدها و مالحظات اخالقی استفاده از •

  TES آشنایی با روش های نگهداری الکترودها و دستگاه •

 مدیریت شرایط بیمار به ویژه هنگام تشنج •

آزمایشگاه ملی نقشه 

 برداری مغز )حضوری(

کارشناسان واحد 

 تحریک مغزی

آزمایشگاه ملی 

 نقشه برداری مغز

 ماه اسفندام 18الی  13: از پنجمگروه 

  rTMSدستگاه اعمال  الف(

  TMSدستگاه یمعرف •

 در سر ییالقا انیجر جادینحوه ا •

 ها لیخنک کننده و کو ستمی، س(rTMS) با دستگاه ییآشنا •

   سر یبر رو لیکو میب( نحوه تنظ

 لیبا نحوه قرار دادن کو ییآشنا •

 کیتحر قیمحل دق نییتع •

   MEPپروتکل جهت ثبت  حیصح میج( تنظ

جهت کاربرد ارزیابی یا  TMS آشنایی با نحوه تنظیم پروتکل •

 تشخیص

 با کیفیت  MEP آشنایی با ثبت  •

 نحوه تعیین حد آستانه   •

 rTMSپروتکل درمان  حیصح مید( تنظ

 جهت درمان rTMSپروتکل درمان   میبا نحوه تنظ ییآشنا •

  TESه( دستگاه اعمال 

  مختلف آن یها تهیو انواع مدال TESدستگاه  یمعرف •

 و( نحوه الکترودگذاری صحیح

آشنایی با نحوه قرار دادن الکترودهای تحریک و تعیین محل  •

 دقیق تحریک

  TESپروتکل درمان با  حیصح میز( تنظ

 TESپروتکل درمان با  میبا نحوه تنظ ییآشنا •

تکرار و تمرین  ی:کارآموز

مهارت اخذ شده در ردیف دوم 

 برای اخذ سیگنال

14:00 09:00 18/12/1401 13/12/1401 



 کنترااندیکاسیونح( نکات اندیکاسیون و 

 TMS  آشنایی با باید و نبایدها و مالحظات اخالقی استفاده از •

  TES آشنایی با روش های نگهداری الکترودها و دستگاه •

 مدیریت شرایط بیمار به ویژه هنگام تشنج •

 عملی است. ع گروه بندی برای برگزاری بخشفقط یک نو هر مرکز مجاز به استفاده از  *

 مکان برگزاری به طور دقیق ثبت شود .  **

 

 نام و امضای مدیر مرکز مجری                                  نام و امضای مسئول علمی دوره:                                                                                                 


