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 تاریخ ساعت از ...تا... مربی  ریز محتوا روش یاددهی

 09/07/1401 9:30الی  9 عباس تفاخری دکتر منشا امواج مغزیو  آناتومی مغز، فعالیت الکتریکی مغز :با ییآشنا (حضوری) نظری

 )حضوری( نظری
مروری بر پتانسیل استراحت سلول و  -مقدمه ای بر ساختار فیزیولوژیک سلول و کانال های یونی 

مرور کلی بر سلول عصبی و نورون شامل قسمتهای مختلف نورون، میلین و...... و  -پتانسیل عمل 

 EEG  مقدمه ای بر پتانسیل های پیش و پس سیناپسی و نحوه تولید -سیناپس  از معرفی کلی
 09/07/1401 10:30الی  9:30 عباس تفاخریدکتر 

 

 )حضوری( نظری
خواب و  ینوار مغز یداری،)دلتا، تتا، آلفا و ....( و نوار ب یانواع امواج مغز ی،الکتروانسفالوگراف یکاربردها

برق  یزالکتروانسفالوگرام )حرکت چشم، پلک زدن، نو یو عوامل مزاحم در ثبت ها یفکتکاربردها و آرت

 و ...( یچهماه یفکتقلب، آرت یفکتشهر، آرت

 09/07/1401 12:30الی  10:30 خریعباس تفا دکتر
 

 09/07/1401 15الی  13:30 عباس تفاخری دکتر معرفی مبحث امپدانس الکتریکی و فیزیولوژی پوست -معرفی مبانی الکترود، ژل و الکترولیت  )حضوری( نظری
 

 09/07/1401 16الی  15 عباس تفاخری دکتر دامنه، فرکانس یگنال،س یها یژگیهمچون و یشامل مباحث یگنالگذرا بر س یمقدمه ا )حضوری( نظری
 

 10/07/1401 10:30الی  9 عباس تفاخری دکتر و... یرفا یآمپل یرنده،شامل سنسور گ یگنالثبت س یستمس یک یممفاه یمعرف )حضوری( نظری
 

 )حضوری( نظری
ثبت  یکیدر مدارات الکتر( و رفرنس ینگراند)زم یتلزوم و اهم یمعرف؛ یکننده تفاضل یتتقو یمعرف

 یولوژیکیب
 10/07/1401 11:30الی  10:30 عباس تفاخری دکتر

 

 )حضوری( نظری
 EOG  استفاده از ثبت نحوه

 EOG یمعرف
 10/07/1401 13الی  11:30 عباس تفاخری دکتر

 )حضوری( نظری

 بر انواع الکترود یااز الکترود شامل مقدمه یمعرف

 ویو پس ویالکترود اکت یمعرف

 یالکترود گذار یاه ستمیس یمعرف

 هامکان الکترود نییتع نحوه

 10/07/1401 16الی  13 دکتر عباس تفاخری

 )حضوری( نظری
 یزالکتروانسفالوگرام )حرکت چشم، پلک زدن، نو یو عوامل مزاحم در ثبت ها یفکتبرآرت یمقدمه ا

 یلپتانس یمعرف -ها  یزنحوه برخورد با انواع نو -و ...(  یچهماه یفکتقلب، آرت یفکتبرق شهر، آرت

 آنها یو کاربردها یتو اهم ERP یدادوابسته به رو یها
 11/07/1401 14 الی 9 دکتر عباس تفاخری

 16/07/1401 10الی  9 دکتر علی مطیع نصرآبادی EEGکار در  یمنیو اصول ا EEGدستگاه  معرفی )حضوری(عملی

 دکتر علی مطیع نصرآبادی و انواع الکترودهای مختلف EEG ثبت ،نحوه کار با تجهیزات، دستگاه ها، کاله های مختلف )حضوری(عملی
 و 12الی  10

 15الی  13 
16/07/1401 

 17/07/1401 11:30الی  8:30 دکتر علی مطیع نصرآبادی یالملل یننحوه قرار دادن الکترودها بر اساس استاندارد ب )حضوری(عملی

 17/07/1401 13:30الی  11:30 دکتر علی مطیع نصرآبادی کاهش امپدانس یو ژل زدن و روشها ینحوه آماده ساز )حضوری(عملی



 )حضوری(عملی

 
 یستمآماده کردن دستگاه، و س –خواب  یرثبت خواب و غ یبرا یو الکترودگذار یمارب یآماده ساز

 ERP یثبت ها یانتقال محرک برا
 18/07/1401 12الی  9 نصرآبادیدکتر علی مطیع 

 18/07/1401 15الی  12 دکتر علی مطیع نصرآبادی ژل و کاهش امپدانس الکترودها یقتزر )حضوری(عملی

ثبت شده در نرم افزار و  یگنالنحوه خواندن س - یگنالکردن س یلترثبت و ف یپارامترها یمتنظ )حضوری(عملی

 آن مانیتورو  یبررس
 19/07/1401 11الی  8 نصرآبادیدکتر علی مطیع 

 19/07/1401 14الی  11 دکتر علی مطیع نصرآبادی ها و عوامل مزاحم با استفاده از نرم افزار یفکتنحوه حذف آرت )حضوری(عملی

 19/07/1401 15الی  14 نصرآبادیدکتر علی مطیع  یقطع یدارا یاالکترود خراب و  یصتشخ یروش ها -الکترودها  یو نگهدار یساز یزتم یروش ها )حضوری(عملی

 )حضوری( عملی

 ام مهرماه  27الی  23: از گروه اول

 :5الی  EEG     1الف(آماده سازی ثبت 

 الکتررودها حیصح نصب •

 امپدانس کاهش ول زدن ژ •

 ثبت یپارامترها میتنظ •

 :EEGب( تنظیم نرم افزار ثبت 

 تنظیم پارامترهای ثبت و فیلتر کردن سیگنال •

 آن مانیتور و یبررس و افزار نرم در شده ثبت گنالیس خواندن •

 :EEGج( حذف آرتیکفت حین ثبت 

 افزار نرم از استفاده با مزاحم عوامل وها  فکتیحذف آرت نحوهمانیتور کردن آرتیفکت ها و  •

 :ثبت بعد و نیح مهم نکاتد( 

 الکترودها و کاله یزسازیتم •

 یقطع یدار ای خراب الکترود صیتشخ •
 هاگنالیس حیصح رهیذخ •

 گنالیکارشناسان بخش س

 مغز ینقشه بردار یمل شگاهیآزما
 13:30الی  8:30

از  

23/07/1401 

الی 

27/07/1401  

 )حضوری( عملی

 ام آبان ماه4الی مهر  30از گروه دوم: 

 :5الی  EEG 1الف(آماده سازی ثبت 

 الکتررودها حیصح نصب •

 امپدانس کاهش ول زدن ژ •

 ثبت یپارامترها میتنظ •

 :EEGب( تنظیم نرم افزار ثبت 

 تنظیم پارامترهای ثبت و فیلتر کردن سیگنال •

 آن مانیتور و یبررس و افزار نرم در شده ثبت گنالیس خواندن •

 گنالیکارشناسان بخش س

 مغز ینقشه بردار یمل شگاهیآزما
 13:30الی  8:30

 از  

30/07/1401  

الی 

04/08/1401 



 :EEGج( حذف آرتیکفت حین ثبت 

 افزار نرم از استفاده با مزاحم عوامل وها  فکتیحذف آرت نحوهمانیتور کردن آرتیفکت ها و  •

 :ثبت بعد و نیح مهم نکاتد( 

 الکترودها و کاله یزسازیتم •

 یقطع یدار ای خراب الکترود صیتشخ •
 هاگنالیس حیصح رهیذخ •

 )حضوری( عملی

 ام آبان ماه  11الی  7: از گروه سوم 

 :5الی  EEG 1الف(آماده سازی ثبت 

 الکتررودها حیصح نصب •

 امپدانس کاهش ول زدن ژ •

 ثبت یپارامترها میتنظ •

 :EEGب( تنظیم نرم افزار ثبت 

 تنظیم پارامترهای ثبت و فیلتر کردن سیگنال •

 آن مانیتور و یبررس و افزار نرم در شده ثبت گنالیس خواندن •

 :EEGج( حذف آرتیکفت حین ثبت 

 افزار نرم از استفاده با مزاحم عوامل وها  فکتیحذف آرت نحوهمانیتور کردن آرتیفکت ها و  •

 :ثبت بعد و نیح مهم نکاتد( 

 الکترودها و کاله یزسازیتم •

 یقطع یدار ای خراب الکترود صیتشخ •

 هاگنالیس حیصح رهیذخ •

 گنالیکارشناسان بخش س

 مغز ینقشه بردار یمل شگاهیآزما
 13:30الی  8:30

از  

07/08/1401 

 الی

 11/08/ 1401  

 )حضوری( عملی

 ام آبان ماه 18الی  14: از گروه چهارم

 :5الی  EEG 1الف(آماده سازی ثبت 

 الکتررودها حیصح نصب •

 امپدانس کاهش ول زدن ژ •

 ثبت یپارامترها میتنظ •

 :EEGب( تنظیم نرم افزار ثبت 

 تنظیم پارامترهای ثبت و فیلتر کردن سیگنال •

 آن مانیتور و یبررس و افزار نرم در شده ثبت گنالیس خواندن •

 :EEGج( حذف آرتیکفت حین ثبت 

 گنالیکارشناسان بخش س

 مغز ینقشه بردار یمل شگاهیآزما
 13:30الی  8:30

از  

14/08/1401 

الی 

18/08/1401 



 افزار نرم از استفاده با مزاحم عوامل وها  فکتیحذف آرت نحوهمانیتور کردن آرتیفکت ها و  •

 :ثبت بعد و نیح مهم نکاتد( 

 الکترودها و کاله یزسازیتم •

 یقطع یدار ای خراب الکترود صیتشخ •

 هاگنالیس حیصح رهیذخ •

 )حضوری( عملی

 ام آبان ماه 25الی  21: از گروه پنجم

 :5الی  EEG    1الف(آماده سازی ثبت 

 الکتررودها حیصح نصب •

 امپدانس کاهش ول زدن ژ •

 ثبت یپارامترها میتنظ •

 :EEGب( تنظیم نرم افزار ثبت 

 تنظیم پارامترهای ثبت و فیلتر کردن سیگنال •

 آن مانیتور و یبررس و افزار نرم در شده ثبت گنالیس خواندن •

 :EEGج( حذف آرتیکفت حین ثبت 

 افزار نرم از استفاده با مزاحم عوامل وها  فکتیحذف آرت نحوهمانیتور کردن آرتیفکت ها و  •

 :ثبت بعد و نیح مهم نکاتد( 

 الکترودها و کاله یزسازیتم •

 یقطع یدار ای خراب الکترود صیتشخ •

 هاگنالیس حیصح رهیذخ •

 گنالیکارشناسان بخش س

 غزم ینقشه بردار یمل شگاهیآزما
 13:30الی  8:30

از  

21/08/1401 

الی 

25/08/1401 

  


