
 

حیطه های پژوهشی

نورومادوالسیون

نورومادوالسیون در زمینه 
بیماری های حرکتی

بیماری دیستونی

بیماری پارکینسون

بیماری لرزش اساسی یا 
خوش خیم

نورومادوالسیون در زمینه 
بیماری های روانپزشکی

-بیماری وسواس فکری
عملی

بیماری افسردگی

نورومادوالسیون در زمینه 
تشنج

نورومادوالسیون در زمینه بی 
اختیاری دفع ادرار و مدفوع

نورومادوالسیون در زمینه 
بیماری های اسپاستیک

درد

کنترل درد با منشا 
نوروپتیک

کنترل درد ناشی از صدمات 
نخاعی

کنترل درد ناشی از قطع 
(فانتوم)عضو

کنترل درد با منشا ستون 
مهره ها

کنترل درد ناشی از سردرد 
های خوشه ای

کنترل درد ناشی از دردناک 
شدن عصب پنجم مغزی



ست که  ساند. این مرکز مفتخر ا سیون به انجام میر سیجر مختلف را در زمینه های درد و نورومادوال بیش از در نوع پرو

 شرح دقیق این مداخالت در فلوچارت زیر قابل مالحظه است.

 

 نحوه همکاری با پژوهشگران و عالقه مندان

 به ادرس:  و درد یعصب ونیمرکز مدوالس ی/طرح /نوآوردهیا افتیفرم درافراد داوطلب میتوانند با تکمیل فرم 

 neuromapc@gmail.com 

ست صاحبه دعوت  درخوا شما برای م شده و با  سی  شما ظرف مدت دوهفته برر همکاری خود را اعالم نمایند. رزومه 

 بهد شد. پس از مصاحبه و بررسی رزومه هر فرد، افرادی که سابقه پژوهش های قبلی را داشته باشند و در مصاحیخواه

شوند، شده و یا به طور م Interest group به قبول  شی خواهند سهای مرکز به ان ها معرفی  تقل به فعالیت پژوه

 پرداخت یا به پروژه های قبلی اضافه میگردند.

فرصت خواهند داشت تا  دو هفتهسابقه فعالیت پژوهشی ندارند مصاحبه شده و در صورت قبول در مصاحبه افرادی که 

شی مرکز )اولین پروژه خ سپس در نزدیک ترین دوره اموز  NEUROMAPC Researchود را در مرکز انجام دهند. 

School شرکت خواهند کرد. پس از اتمام این دوره اموزشی )Interest group  های مرکز به ان ها معرفی شده و یا

 ردند.به طور مشتقل به فعالیت پژوهشی خواهند پرداخت یا به پروژه های قبلی اضافه میگ

شی با مرکز داوطلبان میتوانند با ایمیل فوق  سوال در مورد روند فوق و یا نحوه همکاری با غیرپژوه صورت هرگونه  در 

 در ارتباط باشند.
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