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8-9:30 

Introduction to Biofeedback  (Definitions, Goals, History and Development, Assumptions 
and Rationale)  

(تعریـف، اهـداف، تاریخچـه و سـیر پیشـرفت، مفروضـات و منطـق زیربنـایی نحـوه عملکـرد            مقدمه اي بـر بیوفیـدبک  
  بیوفیدبک)

9:30-8  

 روز اول

9:30-10 Coffee & tea break                                                                                              استراحت و پذیرایی  10-9:30  

10-11 
Biofeedback  Hardware and Software - Terminology & Conventions 

10-11 اصطالحات فنی و غیرفنی -سخت افزارها و نرم افزارهاي مرتبط با بیوفیدبک  

11-12 

Temperature and Skin Conductance modules: Sensor & Electrode Connection, good quality 
signal, Artifacts, live signal recording, Threshold settings, Feedback types 
 

، رتیفکتها و حذف آنها، ثبـت داده لکترودها، ثبت سیگنال با کیفیت، آا سنسور و مازولهاي دما و هدایت پوستی: اتصال
 تنظیم آستانه ها، انواع فیدبک

12-11  

12-13 
Temperature and Skin Conductance modules: Hands on training 

12-13  تمرین عملی مازولهاي دما و هدایت پوستی:  

13-14 Lunch & Rest                                                                                                           استراحت و نهار  14-13  

14-15 

EMG module: Sensor & Electrode Connection, good quality signal, Artifacts, live signal 
recording,  Threshold settings, Feedback types 

، تنظـیم آسـتانه   رتیفکتها و حذف آنها، ثبت دادهلکترودها، ثبت سیگنال با کیفیت، آا سنسور و : اتصالEMG  مازول 
 انواع فیدبک ها،

15-14  

15-16 
EMG module: Hands on training 

15-16  تمرین عملی :EMGمازول   
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8-9:30 

HRV module: Sensor & Electrode Connection, good quality signal, Artifacts, live signal 
recording,  Threshold settings, Feedback types 

رتیفکتهـا و حـذف آنهـا، ثبـت     لکترودها، ثبت سـیگنال بـا کیفیـت، آ   ا سنسور و : اتصالضریان قلبتغییر پذیري  مازول
 ، تنظیم آستانه ها، انواع فیدبکداده

9:30-8  

 روز دوم

9:30-10 Coffee & tea break                                                                                              استراحت و پذیرایی  10-9:30  

10-11 
Measure types of HRV: Frequency (Spectral Analysis) & Time domains 

10-11  : حیطه فرکانس (تحلیل طیفی) و حیطه زمان ضربان قلب معیارهاي اندازه گیري تغییر پذیري  

12-13 
HRV module: Hands on training 

12-13  تمرین عملی قلب:مازول تغییر پذیري ضربان   

13-14 Lunch & Rest                                                                                                            استراحت و نهار  14-13  

14-16 
Applications of biofeedback in different mental and physical disorders. 

14-16 کاربردهاي بیوفیدبک در اختالالت مختلف روانشناختی، روانپزشکی و جسمانی.   
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و یا تماس با واحد آموزش  آنالین صورت به و (www.paarandlc.ir) پارند مرکز سایت طریق از ها دوره در نام ثبت 

  .است پذیر امکان 1داخلی  88776400مرکز به شماره تلفن 
 در و یـا کپـی کـارت دانشـجویی معتبـر،      تحصـیل  به اشتغال گواهی اصل ارائه دانشجویی، تخفیف از استفاده صورت در 

  .الزامیست دوره شروع
  .گردد می محسوب تخصصی و پیشرفته هاي دوره از یک هر نیاز پیش نوروفیدبک (مقدماتی) عمومی دوره 
 بـر  دال مدرکی ارائه صورت در افراد سایر همچنین و ها نورولوژیست( است ERP دوره پیشنیاز QEEG دوره گذراندن 

 ).باشند می مستثنا بند این از ،EEG  با کردن کار

  است. ERPو  EEGنیازمند آشنایی فرد با  )ERPLabو  EEGLabشرکت در دوره پردازش سیگنال ( 
 یـا  و پیشـرفته  دوره در شـرکت  بـراي  باشـد،  شـده  گذرانـده  پارند جز به دیگري موسسه در عمومی دوره که صورتی در 

  .گردد می برگزار ها دوره آغاز از پیش هفته یک آزمون این. الزامیست سطح تعیین آزمون در شرکت تخصصی
ــین  ــوژي، روانپزشــکی، روانشناســی، هــاي رشــته از یکــی در را خــود تحصــیالت بایســت مــی داوطلب ــکی، نورول  پزش

  ).است بالمانع دانشجویان نام ثبت( باشند گذرانده سالمت حوزه با مرتبط هاي رشته دیگر یا و پرستاري کاردرمانگري،
  .است الزامی دوره مدرك اخذ براي تحصیلی مدرك کپی ارائه 
  .باشد می ظهر از بعد 4 الی صبح 8 روزه همه ها، دوره اتمام و شروع ساعت 
 آغـاز  از پـیش  هفتـه  یـک  داوطلبـین  چنانچه وجه، پرداخت از پس آموزشی هاي دوره در شرکت از انصراف درصورت 

 صـورتی  در. شـود  مـی  داده عـودت  مابقی مبلغ از% 10 کسر از پس ،نمایند اعالم آموزش واحد به را خود انصراف دوره
 این غیر در شود، می داده عودت مابقی مبلغ از% 50 کسر از پس نمایند، انصراف اعالم دوره شروع از قبل ساعت 24 که

  .گردید نخواهد مسترد شده واریز وجه صورت
 سـاعت  3 روزه 2 هـاي  دوره بـراي  و ساعت 5 روزه 3 هاي دوره براي آموزشی هاي دوره در غیبت مجاز میزان حداکثر 

  .باشد می
  .است کنندگان شرکت از یک هر عهده بر و دوره در شرکت شرایط از) تاپ لپ( شخصی هاي رایانه تهیه 
 : است شده ارائه زیر جدول در ها دوره هزینه 

  نحوه برگزاري دوره  تخفیف دانشجویی  هزینه  *تعداد روزها  نام دوره
  حضوري  %10  000/600  3  نوروفیدبک عمومی (مقدماتی)

 حضوري  %10  000/500  2  نوروفیدبک پیشرفته

  حضوري  %10  000/600  3  نوروفیدبک پیشرفته
 حضوري  %10  000/450  2  بیوفیدبک عمومی

آنالین-حضوري  %10  000/500  2 کاربرد نوروفیدبک در اعتیاد  
آنالین-حضوري  ADHD 2  000/400  10%و  LDکاربرد نوروفیدبک در اختالالت   

 حضوري  %10  000/600  3  مقدماتی -)QEEGالکتروانسفالوگرافی کمی (

 حضوري  ERP(  3  000/650  10%پتانسیل وابسته به رویداد (

 حضوري  %10  000/400  2  درمان) -بازتوانی شناختی (ارزیابی
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 حضوري  tDCS(  1  000/200  10%جریان مستقیم (تحریک فراجمجمه اي با 

آنالین-حضوري  ERPLab(  2  000/400  10%و  EEGLabپردازش سیگنال (  

  آنالین  %10  000/500  2  پیشرفته -)QEEGالکتروانسفالوگرافی کمی (
  حضوري  %10  000/400  2  نورومارکتینگ

  آنالین  -  000/600  3  **تدوین پروتکل در نوروفیدبک
  ساعت می باشد.  8هاي حضوري، هر روز آموزش  ه* در دور
  ساعته (در طی دو روز) برگزا می شود. 3ساعت بوده که به صورت دو پارت  6هاي آنالین، هر روز آموزش  ه*در دور
  ، گذراندن دوره هاي حضوري نوروفیدبک عمومی (مقدماتی) و پیشرفته است. »تدوین پروتکل در نوروفیدبک« نیاز شرکت در دوره آنالینِ ** پیش

  
  

  توجه
   .میــگردد بـرگزار Biosees افـزار نـرم و Vilistus شــرکت افــزار سخت با بیوفیدبک و نوروفیدبک هـاي دوره 
   .میگردد برگزار Neuroguide و Encephalan افزار ونرم Medicom افــزار سخت با QEEG دوره 

  
 در عمـومی  دوره جـاي  بـه  تـوانم  می آیا کنم شرکت نوروفیدبک دوره در خواهم می که است بار اولین من 

  نمایم؟ شرکت پیشرفته دوره

 در توانـد  مـی  سـپس  نمایـد  شـرکت  عمومی دوره در باید ابتدا فرد که است صورت بدین آموزشی هاي دوره روند. خیر
  .کند شرکت پیشرفته یا تخصصی هاي دوره

   کنم؟ شرکت شما هاي دور در توانم می آیا هستم، روانپزشکی و روانشناسی از غیر اي رشته التحصیل فارغ من 
 نورولـوژي،  روانپزشـکی،  روانشناسی، هاي رشته از یکی در را خود تحصیالت بایست می ها، دوره در شرکت داوطلبین
   .باشند گذرانده سالمت حوزه با مرتبط هاي رشته دیگر یا و پرستاري کاردرمانگري، پزشکی،

   هستند؟ دانشجویی تخفیف داراي ها دوره آیا 
 تخفیـف  درصـد  10 داراي دانشجویان براي QEEG و تخصصی عمومی، بیوفیدبک و نوروفیدبک هاي دوره از یک هر
 در یـا کپـی کـارت دانشـجویی     تحصـیل  به اشتغال گواهی اصل ارائه دانشجویی، تخفیف از استفاده صورت در. باشد می

   .الزامیست دوره شروع
 شـرکت  پارند مرکز پیشرفته دوره در توانم می آیا ام کرده شرکت دیگري موسسه در را نوروفیدبک دوره من 

   کنم؟
 یـا  و پیشـرفته  دوره در شـرکت  بـراي  باشـد،  شـده  گذرانـده  پارند جز به دیگري موسسه در عمومی دوره که صورتی در

  .گردد می برگزار ها دوره آغاز از پیش هفته یک آزمون این. الزامیست سطح تعیین آزمون در شرکت تخصصی
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 چـه  بـه  انصـراف  رونـد  دهـم،  انصـراف  خواهم می اما ام کرده نام ثبت رنداپ مرکز هاي دوره از یکی در من 
   است؟ شکلی

 آغـاز  از پـیش  هفتـه  یـک  داوطلبـین  چنانچه وجه، پرداخت از پس آموزشی هاي دوره در شرکت از انصراف درصورت
 کـه  صورتی در. شود می داده عودت مابقی مبلغ از% 10 کسر از پس نمایند اعالم آموزش واحد به را خود انصراف دوره

 ایـن  غیـر  در شـود،  مـی  داده عـودت  مابقی مبلغ از% 50 کسر از پس نمایند، انصراف اعالم دوره شروع از قبل ساعت 24
   .گردید نخواهد مسترد شده واریز وجه صورت

   انگلیسی؟ یا است فارسی زبان به گردد می تدریس خارجی مدرس توسط که هایی دوره آموزش 
 زبـان  فارسـی  مدرسـان  امـا  است انگلیسی زبان به یردگ می صورت خارجی مدرس همکاري با که پارند مرکز هاي دوره
   .داد خواهند ارائه فارسی زبان به را شده ذکر مطالب خالصه و داشته حضور دوره در نیز پارند

 شـده  گرفتـه  نظـر  در اقامـت  بـراي  امکانـاتی  آیا کنم شرکت پارند هاي دوره در شهرستان از خواهم می من 
   است؟

   .باشد می داوطلبین عهده بر ها دوره برگزاري طول در اقامت محل کردن فراهم. خیر
   است؟ چقدر کارگاهها از هریک هزینه و کارگاه روزهاي تعداد 

و یـا تمـاس بـا واحـد آمـوزش       www.paarandlc.ir از طریق سایت کارگاهها از هریک هزینه و روزها تعداداطالع از 
آمـده  » قـوانین و مقـررات  «قابل دریافت است. همچنین این اطالعات در بخش  1داخلی  88776400پارند به شماره تلفن 

  است.
   دارد؟ وجود قسطی صورت به دوره هزینه پرداخت امکان آیا 

تربیت درمانگر  به صورت قسـطی قابـل    براي دوره هاي کوتاه مدت چنین امکانی وجود ندارد اما هزینه دوره هاي جامع
  پرداخت است.

   شد؟ کار به مشغول شود می دوره، پایان مدرك دریافت از پس آیا 
 توانمنـدیهاي  بـا  متناسب فردي هر. است دیگر آموزشی هاي دوره سایر مانند پارند مرکز در شده داده آموزش هاي دور
 آموزشـهاي  از توانـد  مـی ) پزشکی نظام یا ، بهزیستیروانشناسی نظام سازمان از مجوز قبیل از( شرایط سایر داشتن و خود
   نماید. استفاده شده داده

   گیرد؟ می صورت افزارهایی نرم و افزارها سخت چه براساس پارند مرکز آموزشهاي 
 بـا  QEEG دوره. میـــگردد  ارائـه  Biosees افــزار  ونـرم  Vilistus افــزار سخت با بیوفیدبک و نوروفیدبک هـاي دوره

 افـــزار  سـخت  بـا  ERP دوره. می شـود  برگزار Neuroguide و Encephalan افزار نرم و Medicom افــزار سخت

Medicom هاي افــزار نرم وEnphalan   وERPLab میــگردد بـرگزار.   
   کنم؟ پیدا اطالع مختلف هاي دوره سرفصلهاي از توانم می چگونه 

مشاهده کنید. همچنین اگر  www.paarandlc.ir مختلف را در وبسایت مرکز به نشانیمی توانید سرفصلهاي دوره هاي 
خود از نرم افزار تلگرام استفاده می کنید، می توانید در هر لحظه از شـبانه روز از طریـق تمـاس بـا      PCبر روي گوشی یا 

ک بـر لینـک زیـر، ربـات     لیـ برگزاري دوره ها و سرفصلهاي آن آگاه شوید. با ک) از تاریخ paarandbotربات پارند (
  را براي آن ارسال نمایید.  help/پارند به فهرست کانتکتهاي شما اضافه شده و کافی است 

https://telegram.me/PaarandBot 
   دارد؟ وجود کارورزي امکان آموزشی، دوره پایان از پس آیا 

موزش جویا شوید. شرکت در دوره پیشرفته آاز طریق سایت مرکز و یا تماس با واحد  را کارورزي شرایط توانید می. بله
   نوروفیدبک نیازمند گذراندن دوره کارورزي است.
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   باشم؟ داشته خاصی مطالعه باید ها دوره شروع از قبل آیا 

 مطالب نام ثبت از پس. تی ارائه شده توسط مرکز پارند را مطالعه کنیدادوره ها، منابع مطالعبهتر است قبل از حضور در 
. همچنین می توانید از طریق وبسایت مرکز و یا ربات پارند در تلگرام به این منابع شود می فرستاده شما به ایمیل طریق از

  دسترسی پیدا کنید.
  

 


