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   رانیکودک و نوجوان ا یمن روانپزشکجان بیانیۀ

 (QEEG) ینقشه مغز د کاربرددر مور

 یدر اختالالت روانپزشک یصیعنوان ابزار تشخ به
 
 

اختالل  ويژه هکودك و نوجوان ب یاختالالت روانپزشکگذاری  صیتشخ یبرا ینقشه مغز هیته یتکنولوژدر مراکز درمانی متعددی  راًیاخ
که در  یماتکند و ابهایم لتحمی هابه خانواده اين روشکه استفاده از  یاديز نهيبا توجه به هزشود. استفاده میکم توجهی و  یفعال شیب

در ارتباط با اين موجود را  یشواهد علم بر آن شد تاايران کودك و نوجوان  یانجمن روانپزشک رهيمد تأی، هردوجود داآن مورد اعتبار 
ات مطالع انجمن یپژوهش یکارگروه علم، اساساين بر و عموم هموطنان قرار دهد.  یجامعه علم اریرا در اخت جهیو نتکند  یبررس روش

 . گرفتقرار  انجمن در دسترس یکوتاه در سامانه آموزش یمقاله مرور کيدر قالب  جهینت کرد و مرورو  یآورجمعرا موجود 
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در ها اين يافته یول هدست آمده ب (QEEG) ینقشه مغز هیتهروش به نفع اعتبار  یشواهد هینشان داد که هرچند در مطالعات اول یبررس
 اختالفباط با در ارت زین یليو دالشد گزارش  نیپائروش  ني( اويژگیو  تیاعتبار )حساس جديدترمطالعات در . تکرار نشد یمطالعات بعد

 ،اعتبار پايین و تناقض در شواهد موجود. شدمطرح  پیشین( مطالعات شناسیروش از جمله ضعفشواهد گذشته و فعلی )در  موجود
 . کندمیمحدود  یقاتیتحق طيو کاربرد آن را به شرا کندتأیید نمی ینیبال یصیتشخ یبرا این ابزار را استفاده از

شد  ادآوري ديمورد با نيدر ا د.کننیاستناد م (FDA) کايآمر یسازمان غذا و دارو هيديیروش به تأ نياستفاده از ا یدرمانگران برا یبرخ
 یرمانها و مراکز دکینیدر کل به کاربرد بالینی يک روش يا ابزار، قابل استناد ويژه طيدر شراو  ورد خاصم کيبرای  FDA هيديیکه تأ

ر اين علمی معتبمراکز ها يا هیچ يک از دانشگاهدر حال حاضر  اولويت دارند. ینیمعتبر بال یراهنماهاپیروی از  نهیزم نيست و در این
 .کنندی بالینی خود توصیه نمیروش را در راهنماها

 
ختالالت ا صیابزار تشخعنوان ه را ب ینقشه مغز هیته رانیکودک و نوجوان ا یانجمن روانپزشکمستندات،  نيتوجه به ا با

 .کندیه نمیاستفاده از آن را توصو  داندمناسب نمی ومعتبر  یو توانبخش روانشناسی مراکز ها،مطب ها،کینیدر کل ،یروانپزشک
از کودك،  یصیاطالعات تشخ یآورجمع هيکه بر پا یروانپزشک ینیبال نهيو معا همصاحب ،بر اساس شواهد موجود الزم به يادآوری است

 است.   یصیروش تشخمعتبرترين  همچنانشود یمنابع انجام م ريوالد و سا
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