
متخصــص  آنالیــن  و  حضــوری  ویزیــت 
روانپزشــکی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
)افســردگی،  روانپزشــکی  اختــالالت  درمــان 
اضطــراب، وســواس فکــری- عملــی، اســترس 

ــی( پــس از ســانحه، بیمــاری هــای روان تن
      - درمان دارویی          

      - روان درمانی 
      - تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز 

خدمات ابلیین
کلینیک مغز و شناخت: 

دپارتمان روانپزشکی و مشاوره 

ویزیــت حضــوری و آنالیــن فــوق تخصــص 
روانپزشــکی کــودک و نوجــوان 

درمــان و توان بخشــی اختــالل طیف اوتیســم، 
اختــالل بیــش فعالــی- کم توجهــی، اختــالل 

رفتــاری، اختــالل یادگیــری، لکنــت، تیــک، 
اختالل وسواسی- جبری

ارزیابی جامع رشدی کودک 
گفتاردرمانی 

کاردرمانی حسی - حرکتی 
کاردرمانی شناختی 

بازی درمانی انفرادی و گروهی 
رفتاردرمانی

دپارتمان کودک

خدمــات تشــخیصی، ارزیابــی و توان بخشــی 
شــناختی نرم افــزاری و قلــم کاغــذی 

ــه بیمــاران  خدمــات توان بخشــی شــناختی ب
روانپزشــکی، نورولــوژی و عصــب - رشــدی 

کــودکان،  شــناختی  کارکردهــای  ارتقــای 
ســالمندان  و  بزرگســاالن 

دپارتمان توان بخشی شناختی 

ویزیــت متخصــص مغــز و اعصــاب، عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه و مشــاوره پرســتاری 

ســالمندی
ارائــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی اختالالت 

دمانس  
ارزیابــی هــای تخصصــی حافظــه )ثبــت  نــوار 
کمــی  مغــزی  نــوار  ثبــت   ،)EEG( مغــزی 
و  کاغــذی  قلــم  آزمون هــای  و   )QEEG(

نرم افــزاری(

دپارتمان حافظه 

ویزیــت حضــوری و آنالیــن متخصــص مغز و 
اعصــاب، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 

درمــان اختــالالت نورولوژی)ســکته ی مغــزی، 
ضربــه ی مغــزی، ام اس، میگــرن، صــرع، 

پارکینســون، اختــالالت تعــادل(
ارزیابــی )ثبــت  نــوار مغــزی )EEG(، ثبــت 
نــوار مغــزی کمــی )QEEG( و آزمون هــای 

نرم افــزاری( و  قلــم کاغــذی 

دپارتمان مغز و اعصاب 

در  شــنوایی  پــردازش  سیســتم  ارزیابــی 
ســالمندان  و  بزرگســاالن  کــودکان، 

ارزیابــی و توان بخشــی پــردازش شــنوایی در 
کــودکان مبتــال بــه اختــالالت نقــص توجــه، 

بیش فعالــی و اختــالالت یادگیــری
ارزیابــی و توان بخشــی سیســتم پــردازش 
شــنوایی مرکزی در کاربران کاشــت حلزون، 

ســمعک و تجهیــزات کمــک شــنوایی
ارزیابی وزوز گوش

مشاوره، تنظیم و تجویز سمعک

دپارتمان شنوایی شناسی

ویزیــت حضــوری و آنالیــن متخصــص طــب 
فیزیکــی و توانبخشــی

عصالنــی،  و  اســکلتی  مشــکالت  درمــان 
درمــان آرتــروز مفاصل، مشــکالت کمــر، زانو، 
شــانه، درد دنبالچــه، ســندرم تونــل کارپــال، 
تزریــق و PRP  مفاصــل، توانبخشــی پــس از 

فلــج مغــزی  
)EMG( نوار عصب- عضله

دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی

زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج 
آموزش مهارت های زندگی 

مشاوره فرزندپروری



کلینیــک فــوق تخصصــی مغز و شــناخت 
عالــی  آمــوزش  موسســه  همــت  بــه 
علوم شــناختی و بــا همــکاری دانشــگاه 
 1395 مــاه  آبــان  ایــران  علوم پزشــکی 
ــن مرکــز جامــع  کار خــود را آغــاز کــرد. ای
توانبخشـــــی در ســه حــوزه ی  بالینــی، 
آموزشـــــی و پژوهشــی مشـــــــــغول بــه 

اســت. فعالیــت 

نرم افــزاری  و  کاغــذی  قلــم  ارزیابی هــای 
شــناختی  و  روان شناســی 

بــرای دریافــت لیســت کامــل آزمون هــا، بــه 
ســایت کلینیــک مغــز و شــناخت مراجعــه 

ــد.  کنی

واحد آموزش 
در بخــش آموزشــی کلینیــک مغــز و شــناخت  
گروهــی،  و  انفــرادی  کارورزی  هــای  دوره 
و حضــوری،  آنالیــن  کارگاه هــای تخصصــی 
ژورنــال کالب و مطالعــات مــوردی در حــوزه 
دانــش مغــز و علــوم شــناختی برگــزار مــی 

شــود.

واحد پژوهش 
اســاتید،  بــه  پژوهشـــــــــی  خدمــات  ارائــه 
قالــب:  در  پژوهشــــــــــــگران  و  دانشــجویان 
مشــاوره پژوهشــی، تجهیــزات دپارتمــان ثبت 
و تحریــک مغــزی و آزمون هــای روان شناســی 

و شــناختی 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و درخواســت 
همــکاری پژوهشــی بــه ســایت کلینیــک مغــز 

و شــناخت مراجعــه کنیــد. 

ویزیــت حضــوری و آنالیــن متخصــص طــب 
ســالمندی

غربالگــری و درمــان فشــار خــون، دیابــت، 
اختــالالت چربــی، بیمــاری هــای گوارشــی، 
پوکــی  و  مفاصــل  درد  کلیــوی،  کبــدی، 

اســتخوان
غربالگری اختالالت شناختی

غربالگــری ســرطان هــای شــایع )پروســتات، 
پســتان، روده(

مدیریت دارویی و مدیریت درد بیماران
آزمایش چکاپ عمومی

و  هــا  بیمــاری  از  پیشــگیری  برنامــه  ارائــه 
ســالم زندگــی  ســبک 

چکاپ سالمندی 

در ایــن واحــد ثبــت امــواج مغــزی و تحریــک 
الکتریکــی مغــز با اهداف بالینی و پژوهشــی 

انجــام می شــود. 
مغــز  کیفــی  و  کمــی  امــواج  ثبــت 

)E E G , Q E E G (
)EMG( نوار عصب - عضله

)Eye tracking( ردیابی حرکات چشم
)TDCS( تحریک الکتریکی مغز

)TMS( تحریک مغناطیسی مغز
نوروفیدبک 

)VR( واقعیت مجازی

دپارتمان ثبت و تحریک امواج مغزی 

دپارتمان روان سنجی 

BRAIN & COGNITION
CLINIC 

تهران، خیابان ولی عصر، 
خیابان زرتشت شـرقی، پالک 33.  
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