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 هقذهِ ای بر ٍزٍز

 خارجی ٍجَد بذٍى (ّا) گَش یا سر در صَت کارب درک :گَش ٍزٍز•

  درصذ 20 حذٍد :ضیَع•

 ٍزٍز بٌذی طبقِ•
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 ٍزٍز( ّای)ضبکِ 

 ضٌَایی قطر .1
 

 (DLPFC ًظیر) پیطاًی قطر .2
 
 (آهیگذال ٍ ّیپَکاهپ) لیوبیک .3
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 ضٌاختیتاثیر ٍزٍز بر عولکرد 

  ضٌَایی درک در ًقص ،خَابی بی ،افسردگی بِ هٌجر هبتال افراد برخی در هسهي ٍزٍز•

 .گردد هی

 

 .ضَد ضٌاختی اختالالت برٍز بِ هٌجر است هوکي ٍزٍز هطالعات، طبق بر•

 

   .گیرد هی قرار بررسی هَرد حافظِ بر آى تاثیر سپس ٍ تَجِ بر ٍزٍز تاثیر اداهِ، در•

 



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 5
 (تَجِ)

 :تَجِ بٌذی طبقِ•

   اًتخابی تَجِ ،پایذار تَجِ ،هتورکس تَجِ :پایِ بخص (الف

 ضذُ تقسین تَجِ ٍ هتٌاٍب تَجِ :باالتر ردُ بخص (ب



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 6
 (تَجِ)

 :هذاٍم تَجِ بر ٍزٍز تاثیر

 است اثر بی هذاٍم تَجِ بر آى ضذت ٍ گَش ٍزٍز 

 

 

 :اًتخابی تَجِ بر آى ضذت ٍ ٍزٍز تاثیر

هٌفی اثر فاقذ دیگر برخی /اًتخابی تَجِ بر ٍزٍز هٌفی تاثیر بیاًگر هطالعات برخی 

 ًذارد اًتخابی تَجِ درگیری با ارتباطی ٍزٍز ضذت 



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 7
 (تَجِ)

 :ضذُ تقسین تَجِ بر ٍزٍز تاثیر

 

 دارد ضذُ تقسین تَجِ بر ضذیذی تاثیر ٍزٍز 

یابذ هی افسایص ضذُ تقسین تَجِ درگیری ،ٍزٍز بلٌذی افسایص با 

است بیطتر ضذُ تقسین تَجِ درگیری ،ضذیذ هعلَلیت درجات با افراد در 

 



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 8
 (حافظِ)

 ّا آى رخیرُ ٍ پردازش کالهی، تحریکات دریافت تَاًایی هعٌای بِ ضٌَایی حافظِ•

 .است یادآٍری ًْایت در ٍ

 

 

 :حافظِ بٌذی طبقِ•

ِحسی حافظ 

ِهذت کَتاُ حافظ   

 ِکاری حافظ   

ِهذت بلٌذ حافظ 



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 9
 (حافظِ)

 :حسی حافظِ بر ٍزٍز تاثیر

 است اثر بی حسی حافظِ بر ٍزٍز 

 

 

 :هذت کَتاُ حافظِ بر ٍزٍز تاثیر

 تاثیر بذٍى هطالعات برخی در /دارد اًذکی تاثیر هذت کَتاُ حافظِ بر ٍزٍز 

 

 

 



 تاثیر ٍزٍز بر عولکرد ضٌاختی 10
 (حافظِ)

 :کاری حافظِ بر ٍزٍز تاثیر

 دارد کاری حافظِ بر ضذیذی تاثیر ٍزٍز 

ًطذ هطاّذُ کاری حافظِ درگیری با ٍزٍز ضذت بیي ارتباطی 

 

 

 :هذت بلٌذ حافظِ بر ٍزٍز تاثیر

 ًذارد تاثیری هذت بلٌذ کَتاُ حافظِ بر ٍزٍز 
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 درهاى ٍزٍز از جٌبِ ضٌاختی

 است ًطذُ هطخص کاهل بطَر ٌَّز ٍزٍز پاتَفیسیَلَشی ٍ هکاًیسن•

 

 ًذارد ٍجَد گَش ٍزٍز برای قطعی درهاى رٍش حاضر، حال در•

 

 رٍی بر است بْتر ٍزٍز بِ هبتال افراد هذیریت برای ٍزٍز، (ّا) ضبکِ هذل اساس بر•

 ضَد کار ضٌاختی ضبکِ
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 درهاى ٍزٍز از جٌبِ ضٌاختی

 :ٍزٍز درهاى ّای رٍش•

 

 پسضکی هذاخلِ•

 

 دارٍیی درهاى•

 

 حلسٍى کاضت/سوعک تجَیس•
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 درهاى ٍزٍز از جٌبِ ضٌاختی

 :(اداهِ) ٍزٍز درهاى ّای رٍش•

 

 (... ٍ هَسیقی هاسکرّا،) درهاًی صَت•

 

 سایکَلَشی هذاخالت•

 

 (rTMS ٍ tDCS)ًَرٍهاجَلیطي•


