
 



ژورنال کالب آرن جلسۀپنجمین    

  عنوان سخنرانی :

 (ADHD)نگاهی نو به اختالل نقص توجه و بیش فعالی 

 و درمان آن براساس نوروفیدبک

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی –  خانم سمیه صمدیسخنران :   

 عصر 5ساعت   -  71/77/7931 –پنج شنبه 

 واحد اول و دوم – 55پالک  – 79و  77بین مالصدرای  –آدرس : احمدآباد 

  3569659-5تلفن  –گروه اعصاب و روان آرن  سالن کنفرانس

 ورود برای عموم عالقه مندان آزاد و رایگان می باشد

اختی نیکی از رایج ترین اختالالت روان ش ، (ADHD)اختالل نقص توجه و بیش فعالی چکیده سخنرانی :

بروز این اختالل به  . مراجعان به مراکز مشاوره کودک گزارش شده استدرصد  03تا  03کودکان است که در 

در واقع در مورد اینکه آیا  . های گوناگون، متخصصان را در تعریف این اختالل با مشکل مواجه کرده است شکل

برداشت از این اختالل در  . نظرات متنوعی وجود دارد ؛ یا طیفی از اختالالت مختلف ؛ این نوعی اختالل است

-از نظریه هایی که مبنای این اختالل را عصب . ول زمان و با تغییر تعریف ها به طور اساسی تغییر کرده استط

تا نظریه هایی که مبنای آن را محیط و یادگیری اجتماعی در نظر میگیرند.در این  ؛ زیست شناختی می دانند

بی نظمی به مدیریت  بررسی قرار میگیرد .مورد  ارائه اختالل نقص توجه و بیش فعالی از منظر ))بی نظمی((

پراکنده و یا بی نظم مغز و سیستم عصبی بر روی کارکردهای درونی بدن و ذهن اشاره  ، ناهماهنگ ناموزون،

نه ها و تشخیص در دامنه متنوعی از نشا و می باشد ( هاADHDعامل بی نظمی وجه مشترک تمام انواع ) . دارد

در قالب نوروفیدبک به  توانایی مغز برای خود تنظیمی مستمر، در پایان ،.  شود شکار میآهای به ظاهر مجزا 

 . عنوان خط اول درمان اختالل نقص توجه و بیش فعالی از نظر گذرانده میشود

 فیدبکبی نظمی و نورو اختالل نقص توجه و بیش فعالی ، کلید واژه :



 رزومۀ سخنران

صمدیسمیه    : انوادگینام و نام خ  

Somayeh_samadi60@Yahoo.com  :       پست الکترونیک  

  : سوابق تحصیلی و شغلی

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی 

  مدیر درمان های تکنولوژیک و عضو شورای درمانی مرکز آرن 

 درس دانشگاه پیام نورم 

 عضو نظام روان شناسی و مشاوره 

 روان شناس کودک 

  مدرس دوره های آموزش والدینADHD ، و .... فرزندپروری 

 اختالالت یادگیری و  درمان مرکز آرن با تمرکز بر نوروتراپیستADHD 

 

 

 

 

 

 

 


