
 



صٍرًبل کالة آرى جلغۀ ثیغت ٍ چْبرهیي   

  عٌَاى عخٌزاًی 4

 یبدگیزی اختالالت درهبى در آى کبرثزد ٍ ًَرٍفیذثک

ثبلیٌیکبرؽٌبعی ارؽذ رٍاى ؽٌبعی  –  هَْػ ثبقزیخبًن عخٌزاى 4   

 11عبعت   -  00/03/1131 –پٌج ؽٌجِ 

  55پالک  – 11ٍ  11ثیي هالصذرای  –آدرط 4 احوذآثبد 

  12501051-5تلفي  – ٌذعبسی آرىوهزکش جبهع تَاًجخؾی ٍ تَاً عبلي کٌفزاًظ

 ٍرٍد ثزای عوَم عالقِ هٌذاى آساد ٍ رایگبى هی ثبؽذ

 یب یبدگیزی اختالل بردچ کَدکبى در درهبًی هؤثز رٍؽْبی اس یکی عٌَاى ثِ ًَرٍفیذثک اهزٍسُ چکیذُ عخٌزاًی 4

 هی چطَر ثیبهَسین کَدک ثِ کِ اعت ایي رٍػ ایي ثَعیلِ درهبى اس ّذف. اعت ؽذُ ؽٌبختِ ADD ّوبى

 .ثجزد ثیي اس را یبدگیزی اختالل ثِ هزثَط عولکزدّبی ًْبیت در دّذٍ تغییز را هغشػ رفتبرّبی تَاًذ

 ثِ کِ ُ ؽذ ُ اد د تؾخیص سثبى اسػ پزد اختالل یب ؽٌبختی سیغت عصت اختالل یک عٌَاى ثِ گیزی یبد اختالل

 ؽٌبعبیی ّبی حَسُ ر د  علوی لحبظ اس اعت هوکي گیزی یبد اختالل. اعت ُ آهذ  ٍجَد ثِ هغش  عولکزد ٍعیلِ

 غبلجب.  آیذ  ٍجَد ثِ ًَؽتي ٍ ی ثٌذ کلوِ یب ى کزد ّجی ى، کزد الل اعتذ ى، کزد حغبة ى، خَاًذ راک، اد کلوِ،

 ُ اد د تؾخیص علوی سهیٌِ ر د کِ گیزی یبد اختالل. اعت گفتبر حَسُ ر د ٍیضُ ثِ هغش ی غیزعبد  عولکزد ثِ ٍاثغتِ

 خبًِ ر د  فزد یک رٍسهزُ ّبی فعبلیت هثبل طَر ثِ.  کٌذ  ایجبد اختالل ًیش یگز د ّبی سهیٌِ ر د اعت هوکي ُ ؽذ

 ثز ًبهطلَثی تبثیز اعت هوکي عالٍُ ثِ.  ثگیزد تبثیز هغئلِ حل یب الل اعتذ حبفظِ، ثبلقَُ ًبتَاًی اس اعت هوکي

 اؽتجبُ چبر د رفتبر، یب ى کزد فکز ر د اٍ  ؽَد هی هَجت  فزد ؽٌبختی  فزآیٌذ ضعف سیزا ثگذارد اجتوبعی ارتجبطبت

 فعبلی، ثیؼ اختالل هبًٌذ هختلف ّبی حبلت ثب اعت هوکي گیزی یبد اختالالت. ؽَد یگزاى د رفتبر  فْوی کج یب

 .ثبؽذ اؽتِ د ارتجبط کلیٌیکی ؽزایط یگز د یب حغی ّبی ًبتَاًبیی رفتبری، اختالالت

 

 


