


DSM-5/ پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی•

:(ADD)نوع بی توجه غلب -1
کهحدیدرباشدداشتهدوامماه6کمدستمدتبهکهذیلهاینشانهاز(بیشتریا)مورد6

باشدرشدسطحباناهماهنگوناسازگار
.فرد معموال به جزئیات توجه نشان نمی دهد•
.حفظ کندمعموالً نمی تواند توجه پایدار خودرا به کارهای جدی •
.هد وقتی کسی مسقیماً با او حرف می زند معموالً به نظر می رسد گوش نمی د•
پیش برود ( راهنما)معموالً نمی تواند گام به گام طبق دستورالعمل •
ه  نمی تواند تکالیف مدرسه ؛ کارهای معمولی یا وظایف خود در محل کارش را ب•

.پایان برساند 
.د معموالً نمی تواند کارها و فعالیتهای خودرا سازماندهی کند وبه آنها نظم ده•
کند ، معموالً ازانجام دادن کارهایی که به تالش ذهنی مستمر نیاز دارد اجتناب می•

.از آنها بدش می آید ، یا با بی میلی به انجام دادن آنها می پردازد 
.ندمعموالً لوازم ضروری برای انجام دادن تکالیف یا کارهای مختلف را گم می ک•
.محرکهای مزاحم و بی اهمیت معموالً حواس اورا به آسانی پرت می کنند •
.کارهای روزمره خودرا معموالً فراموش می کند•



:(HD)تکانشگری غالب –نوع بیش فعال -2
oرددست و پاهایش اغلب بی قرار است و در حالت نشسته هم وول می خو.
oدر کالس و در موقعیت هایی که انتظار می رود یک جا بنشیند اغلب

.صندلی خود را ترک می کند
oوددر نوجوانان یا بزرگساالن اغلب احساسات ذهنی بی قراری دیده می ش
oبرای مشارکت آرام و بی سر و صدا در بازی ها با مشکل مواجه است.
oه اغلب در حالت جنب و جوش و یا به گونه ای عمل می کند که گویی ب

.وسیله موتوری رانده می شود
oاغلب به حد افراط حرف می زند.
o اغلب قبل از اتمام پرسش ها حرف می زند.
oمنتظر نوبت ماندن اغلب برایش دشوار است.
oستگی وسط کار دیگران می پرد یا باعث گس.اغلب مزاحم کار دیگران است

.کار آنها می شود



(ADHD)نوع مرکب-3

o نشانه6برای کودک
o نشانه  5برای بزرگسال

o شدتو ماه طول کشیده 6حداقل مورد یا بیشتر از نشانه های فوق 6الزم است
:  باشدبا رشد فرد هماهنگی نداشته و آنها بیش از حد معمول بوده 

o سالگی ظهور کرده باشد7پیش از.
oاشددر دو یا بیش از دو موقعیت مانند مدرسه ، خانه و یا محل کار وجود داشته ب.
oماعی،  باید دالیل روشنی مبنی بر اختالل چشمگیر بالینی در کارکردهای اجت

.تحصیلی یا شخصی وجود داشته باشد

راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روانی 



ADHDبزرگسالی

نشانههمبزرگسالیدر،کودکیADHDافراددرصد75تا50بین•
(2001دویل،وفاراوان)داشتخواهندتوجهیقابلهای

مرجعنبهتریبزرگسالی؛دراختاللاینبرایآزموننبودندلیلبه•
است«بیمارخودقصه»وفردیتاریخچهتشخیص



ADHDبزرگسالی

مورد زیر باید وجود داشته باشد12نوعی آشفتگی مزمن که در آن دست کم :الف•
 اهدافاحساس عدم پیشرفت و نرسیدن به.
 دهیداشتن مشکالت جدی در سازمان.
 کردنبه طور مزمن یا مشکل در شروع امور نوعی مسامحه در.
کارهامشکل در اتمام / شروع چندین کار با هم.
ه زمان یا تمایل به گفتن آنچه که به ذهن خطور می کند بدون الزام در توجه ب

.نظرمناسب بودن موقعیت اظهار 
احساس تحمل ناپذیری خستگی
مشکل در توجه و تمرکز / سهولت در حواس پرتی
 ل مشکل در پیروی از روش ها و دستورالعم/ مشکل در رعایت خط مشی ها

های مناسب



ADHDبزرگسالی
ناشکیبایی/ناکامیکمتحمل
پولتکانشیکردنخرج/عملدرهموکالمیصورتبههم:تکانشی/

/مزاجیتند/نقشهتغییر
نادیدهیایواقعخطراتبهتوجهیبی/انتهابیودلیلبینگرانیبهتمایل

آنهاانگاشتن
موجهدالیلبدونغالباخلقینوسانات/امنیناحس
ذهنیوشناختی/جسمانیقراریبی
اعتیادمانندپرخطررفتارهایبهتمایل
خودپندارهونفسعزتبامزمنمشکالت
ضعیفمراقبتیخودومدیریتیخود
(...ومبیلاتوتصادفخانوادگی،شغلی،تحصیلی،)شکستمتعددسوابق



ADHDبزرگسالی
؛ بیماری افسردگی، سوء مصرف مواد، ADHDتاریخچه خانوادگی اختالل •

اختالالت کنترل تکانه یا خلق

ممکن است به طور رسمی )  ADHDوجود تاریخچه کودکی اختالل : ب•
(تشخیص داده نشده باشد

بیین نشده این موقعیت توسط سایر شرایط پزشکی یا روان پزشکی ت: ج•
باشد



دربیشترهستندمربوطADHDبهکهتکانشگریوبیش فعالیمانندویژگی هایی•
.می شونددیدهپسرها

یادگیریامهنگومی کنندرویابافیهستند،بی نظموبهم ریختهبیشتردختران•
.می دهندانجامتوجهحفظبرایزیادیتالشجدیدچیزهای

راندوسنیندرعالئمومی شوددیدهبی توجهعمدتاًنوعبیشتردختراندر•
درالیفتکومسئولیتزمانیکهیعنیمی یابند،شدتدبیرستانوراهنمایی

.می شوندپیچیده تراجتماعیپیامدهایویافتهافزایشمدرسه

حالیکهدرمی پذیردصورتسالگی7حدودسنیندرعموماًپسراندرتشخیص•
.استسال12حدوددختراندرتشخیصسن

.است بیش فعالی در دختران و پسران خیلی با هم متفاوت



(Attention)توجه•

و نادیده  فرایند شناختی معطوف ساختن ذهن، بطور انتخابی، بر روی یک چیز•
.ثانیه پابرجا می ماند30توجه حداکثر . انگاشتن سایر چیزها است

(concentration)تمرکز•

رف عبارت است از حفظ کانون توجه بر روی یک تکلیف خاص، پس از منح•
وش  تمرکز به مفهوم گ. شدن توجه، توسط عوامل مزاحم و پرت کننده حواس

.بزنگی و هوشیاری درونی است



چیست ؟ ADHDعلل بروز 
قطعه های پیشانی؛ عقده های پایه ای و مخچه: نواحی آسیب دیده مغز•
اندازه هر کدام از این نواحی در مقایسه با مغز افراد عادی کوچکتر است•
فعالیت سوخت و ساز کاهش یافته در قطعه های پیشانی و عقده ها ی پایه ای این افراد•
حافظه کاری؛ گفتار درونی؛ کنترل هیجانات و )مسئول کارکردهای اجرایی : قطعه های پیشانی•

(برانگیختگی ها؛ تحلیل مشکالت و راه حل های ارتباطی با دیگران
مشکالت در مدیریت زمان/ فقدان دوراندیشی/ فراموش کاری: نارسایی در حافظه کاری•
عمل ها و ناتوانی در پیروی از دستورال/ مشکالت در هدایت رفتار : نارسایی در گفتار درونی•

راهنمایی ها
مسئول هماهنگی و کنترل رفتار حرکتی. در عمق مغز قرار دارند: عقده های پایه ای•
مسئول هماهنگی و کنترل رفتار حرکتی: مخچه•
(سروتونینکاهش سطح دوپامین در غشای پیشانی؛ کمبود سطح) نارسایی شـیمی عصـبی مغز•
عوامل وراثتی•
رداریمانند مصرف الکل و سیگار توسط مادر در حین با:عوامل مرتبط با دوره های بارداری •
یمسمومیت ناشی از سرب حاصل از دود اتومبیل و آلودگی هوا حین باردار•
تولد زودرس، وزن کم هنگام تولد و حوادث حین تولد•
سالگی2صدمات و اختالل مغزی و تشنج زیر •
روده ای-حساسیت غذایی و مشکالت معدی•



مدل بر انگیختگی/مدل بی نظمی 
تم  این واژه به مدیریت ناموزون ، ناهماهنگ ، پراکنده یا بی نظم مغز وسیس

.عصبی بر روی کارکردهای درونی بدن وذهن اشاره دارد

غییر  یک مغز بی نظم درزمینه فعال سازی ،استراحت ،شناخت نشانه ها برای ت
.ستحالت از یک وضعیت غیر فعال به حالت فعال وبرعکس با مشکل مواجه ا

فیلم آموزشی•

تا "توجهاختالل بیش فعالی کمبود"تکامل برخی مناطق مغزی افراد مبتال به 
.سال دچار تاخیر است3



روش های تشخیص دقیق 



الت تشخیص مشکالت تیروئید و اختال)آزمایش پزشکی•
...(تشنجی و 

مصاحبه بالینی ساختار یافته•
گزارش والدین و مربیان•
نسخه( مانند آزمون کانرز )آزمونهای تخصصی •

معلم و والدین

!!اثر مطب دکتر •





ADHDبزرگسالی
:عالئم شاخص عالوه بر عالئمی که قبال ذکر شد•

:نقص توجه و تمرکز. 1•

وهتوجدرافراداین.بودخواهدزامشکلدانشجویانبرایبخصوصنقصاین•
دنخوانمشغولکهزمانیدارند،مشکلروزمرهامورانجامومطالعههنگامتمرکز
حهصفهماندرهنوزآنهاوشودمیسپریدقایقروند،میفرورویابههستند

.زنندمیجادراول

رانیازشموردکوچکوسایلفردکهشودمیباعثتمرکزوتوجهعدممشکل•
و...ویفکخودکار،سوئیچ،کلید،مثلاست،گذاشتهکجاراآنهانداندوکندگم

.گرددمیوسایلدنبالمرتب

گوشار(تلویزیونبرنامهمقابل،طرفصحبتسخنرانی،)مکالماتتواندنمی•
.استدیگریموضوعمتوجهحواسشهازمانایندرودهد



:مشکالت حرکت. 2•

تر،عیفضورزشیهایتواناییایستادن،سرپاونشستنهنگامبیقراریمثل•
.نشستهتاهستندسرپابیشتراینهابد،خطدست

دستیااپباودارندبیقراریاحساسهستندنشستنبهمجبورکههنگامیدر•
گیرندمیضربخود



:رفتارهای تکانشی و بدون فکر. 3•

امدهایپیعواقببررسیوکردنفکربدونمقدمه،بدونناگهانیخیلیفرد•
نجیدهنسسخنانعلتبهنتیجهدرزندمیراحرفییادهدمیانجامرارفتاری
هککندشوخیبزند،راحرفییا.شوددیگرانرنجشبهمنجراستممکن
.شودپشیمانآنازبعدونیستجمعمناسب

نهعجوالکهشودمیباعثآنبهکردنعملوفکربدونگرفتنتصمیم•
دهدفااستعکند،ترکراخودشغلعجوالنهبگیرد،طالقعجوالنهکند،ازدواج

اشدبداشتهجرحبهمنجرتصادفاتکند،رانندگیمحابابیکند،عوضیا
ارتباطاتبهشدنواردمخدر،موادمصرفمثلخطریپررفتارهایبروز•

...وخطرپرهایرانندگینشده،محافظتجنسی



:بی نظمی. 4•
خودشجایدرچیزیهیچاست،ریختههمبهونامنظماوکارمیزواتاق•

استورمجبنیازموردپروندهیاومدرککپی،یککردنپیدابراینداردقرار
بگرددهاساعت

شود،رحاضکارسردیرکنند،میتوصیفنظمبیوشلختهرااودیگران•
رنامهبوکارسراغنرسانده،اتمامبهراآنهاکندمیشروعهمزمانراکارچند

.رودمیدیگری

.استریختههمبهونامرتباواتاقوتختوها،لباسکمد،•



:مشکل در روابط بین فردی. 5•
یماریبعالیمتاثیرتحتخانوادهاعضایودوستاناطرافیان،بااوروابط•

.است

ثراکفکربدونوتندبرخوردهاینسنجیده،هایشوخیحرفها،خاطربه•
رنجاندمیراخوداطرافیانودوستان

بهدنتواناستممکنفراموشکاریوتمرکزوتوجهعدممشکلبخاطر•
.کندعملخودقولووعده



:هیجانی بودن. 6•
باشود،میآرامزودرود،میدرکورهاززوداست،حساسورنجزود•

اولقخدهد،مینشانواکنشوشودمیخشمگینتحریکیکوچکترین
.کندمیپیداتغییرمرتب

.استرفتهفروخوددروناراحتغمگین،گاهیوشادابوحالسرگاهی•

وجوانینوواردکودکیدورانازشخصویابدمیافزایشسنکهبتدریج•
خلقتربیشماوشودمیکمترخلقهایرفتنباالشود،میبزرگسالی

.بینیممیاودررامضطربوعصبیافسرده،



تاخیر در کارها. 7•
•ADHDودکانکبهنسبتکهکندمیدنبالراالگوییبزرگساالندر

یاوارکبرایدائمطوربهاستممکنبزرگساالن.استترمتفاوتکمی
تاخیر،کهشوندمتوجهاستممکنبزرگساالن.برسنددیرمهمرویدادهای

نهاآرسدمینظربهامادهد،میقرارالشعاعتحتراآنهااهدافبهرسیدن
.برسندخودکارهایبهموقعبهکهباشندافرادینتوانند



•ADHD در محل کار
ها،العملدستورکردندنبالوظایف،رساندناتمامبهدراغلبآنها•

.دارندمشکلکارها،دادنانجامموعدسروکارها،سازماندهی

.هستنددقتیبیاشتباهاتوتاخیرمستعدهمچنین•

ADHDبهمبتالبزرگساالنازنیمیتنهاملی،نظرسنجییکدر•
وقتتماماختالل،اینبدونبزرگساالنازدرصد7۲بامقایسهدر

.بودندکاربهمشغول

دارندلتمایخودهمساالنازکمتردرآمدبهنیزاختاللبهمبتالافراد•



:سایر مشکالت•
ایر مواد ریسک اختالل شخصیت ضد اجتماعی و مصرف الکل، سیگار و س•

.مخدر در اینها باالتر از جمعیت عمومی است

وابطراست،بیشتراضطرابافسردگی،بیماریبهآنهاابتالءاحتمال•
نند،کمیشروعترپایینسنیندرخودهمساالنبهنسبتراجنسی

ددارنتوجهبارداریضدهایروشازاستفادهوخودازمراقبتبهکمتر•

استبیشترآنهادرپایینسنیندروهنگامزودحاملگی•

بررسیبرابریهبقازبیشتراست،بیشترآنهادرجنسیمقاربتیهایبیماری•
HIVگیرندمیقرارآزمایشموردوشوندمیتست.



جوانی نوجوانی
18تا 13)

(سالگی

اواسط دبستان
سالگی12تا 9)

اوایل دبستان
(سالگی8تا 6)

پیش دبستانی
سالگی5تا 3)

ماهگی24تولد تا 

مشکالت رفتاری ناتوانی در تنظیم 
هیجانات

عملکرد در سی 
پایین

مشکالت گفتاری مشکالت رفتاری گریه تیز و نافذ

عدم توجه رفتار های 
پرخاشگرانه

ناقص گذاشتن 
تکالیف

بیقراری تحریک پذیری نق و نوق زدن

تصادفات تحمل نا کامی پایین مهارت های 
اجتماعی پایین

حرف نشنوی تکانشی بودن تحریک پذیری

افسردگی ینپیشرفت درسی پای فراموشکاری رفتار های ضد 
اجتماعی

حرف نشنوی خلق منفی

خطر خودکشی رفتار های نا پخته %(25)اختالل سلوک فراخنای حافظه  
محدود

پرخاشگری فریاد های بلند

مشکالت میان 
%(75)فردی

مردودی های مکرر اختالل نا فرمانی  
%(60)مقابله ای

ظرفیت خود کنترلی 
پایین

مصدومیت تصادفی تنظیم فیزیولوژیک نا  
کافی

سوءمصرف  
%(28)الکل

عزت نفس پایین اختالالت 
%(34)اضطرابی

مشکل با همساالن تاخیر در یاد گیری رفتار های غیر قابل 
پیش بینی

سوءمصرف  
%(38)مواد

بزه کاری اختالالت 
%(30)خلقی

ناترس بودن

اختالل شخصیت 
تا 23)ضد اجتماعی

45)%

افسردگی مشکالت بینی و 
گفتاری



درمانهای داروییراه های درمان  
درمانهای غیر دارویی



درمان چند جانبه: بهترین نوع درمان 
دارو درمانی.
رواندرمانی و آموزش خانواده
Coaching
 آموزش معلمین

:ریتالین 
اد، این دارو شامل حساسیت به دارو، اضطراب، فشار روانی زی: موارد منع مصرف

کودکان و ، تیک حرکتی(بیماری آب سیاه چشم)افسردگی روانی شدید،  گلوکوم 
.زیر شش سال است



نکات کاربردی



. کاهش یافته است3-اسیدهای چرب امگادر خون کودکان دارای بیش فعالی •
ساله ی دارای کمبود 12تا 6ضمناً در تحقیقی دیگر دیده شده است که پسران •

.اسیدهای چرب ضروری کم خوابی  داشتند
فرت  از مشکالت کمبود روی در بدن، خشونت، کج خلقی، گریه های زیاد، ن: روي•

عالی به  و می توان اینگونه اختالالت را در بیش ف. و ناتوانی در تمرکز می باشد
. کمبود روی نسبت داد

ای  گوشت قرمز، ماکیان، جگر، پنیر، غالت کامل، لوبی: از منابع غذایی روی•
.  خشک، مغزها، محصوالت سویا، شیر و محصوالت لبنی را می توان نام برد

یده بعضاً د. کمبود آهن در بدن باعث عدم توجه و تمرکز کودک می شود: آهن•
امالً شده است که کودک بیش فعال دارای کم خونی فقر آهن باشد ولی هنوز ک

ش فعالی  و شاید فقط عالئم مشابه در کم خونی فقر آهن و بی. ثابت نشده است
.  وجود داشته باشد

گوشت ها، بخصوص گوشت قرمز و دل و جگر و قلوه  از منابع مهم آهن •
.  می باشد

نقش تغذیه



:  كلسیم
باال می تواند کمبود کلسیم می تواند، باعث بیش فعالی شود، یک رژیم دارای کلسیم

نقیض در موارد ضد و. بنابراین مصرف لبنیات مهم است. به این کودکان کمک کند
این مورد وجود دارد و یکی از آن ها و مهم ترین آن، عدم مصرف شیر توسط  

 ها شده  گروهی از کودکان بوده است که باعث بهبودی نسبی بیش فعالی در آن
نیات، شیر را بنابرین با در نظر گرفتن میزان کلسیم روزانه از طریق دیگر لب. است

ت  در صورت مشاهده شرایط مطلوب برای مد. به مدت کوتاهی می توان حذف کرد
.  بیشتری آنرا حذف می کنیم

: Bويتامین هاي گروه
از منابع  . در این کودکان دیده شده استB6بخصوص Bکمبود ویتامین های گروه 

.  این ویتامین ها گوشت ها، غالت، پوسته غالت می باشد
بوبات،  مغزها، ح. کمبود منیزیم نیز در کودکان بیش فعال دیده شده است: منیزيم

.  دغالت آسیاب نشده و سبزیجات برگ تیره از منابع خوب منیزیوم هستن



عدم مصرف آسپرین•
دهان شویه ها•
خمیردندان های با مزه های مصنوعی و رنگدانه دار•
(شاید خمیردندان های ژله ای از این دسته باشند)•
.صبحانه ای دارای پروتئین مکفی ارائه دهید•
.رنگها و افزودنی ها را از غذای کودک حذف کنید•
.شکر را حذف کنید•
.موادی که کودک به آنها حساسیت دارد را از رژیم غذایی حذف کنید•
.را جدی بگیرید3مصرف امگا •
حداکثر روزی)بازیهای کامپیوتری و تلویزیون را محدود کنید •
(.یک ساعت بازی کامپیوتری و یک ساعت تماشای تلویزیون•
.ادراکشان را ازنقاط قوت وضعف خود افزایش دهید•



ADHDرفتار آموزگاران در قبال دانشجویان  مبتال به 

رااو.نبردپیشماکاردلیلبهاوتاکنیدتوجهامادهید،تغییررادانشجو«جای»*
فاصلهتریننزدیکدررااووباشیدترنزدیکاوبهداریددوستکهکنیدقانع

.بنشانیدخودبهنسبت

یش فعال، فرد ب)سعی کنید دانشجویی آرام و ترجیحا زرنگ را در کنار او بنشانید * 
هم  نگذارید دانشجویان بیش فعال در کنار یا نزدیک(. باهوش و سریع است

.بنشینند
کالس  این گونه دانشجویان ، نباید نزدیک درب ورودی کالس، پنجره، انتهای* 

واس پرتی هر عامل کوچکی، وسیله ای برای ح. و حتی در کنار کلید برق بنشینند
!حواس آنها حتی با عبور یک پرنده پرت می شود. آنها است



مترینککهبایستیدطوریکنید،میآغازراجدیدیدرسیمبحثکههنگامی*
.دکنگوشدرسبهتاداردوامیرااونکتهاین.باشیدداشتهرااوبافاصله

ضیحتوراقبلجلسهدرستابخواهیداوازاستبهترجدید،درسآغازازپیش*
خوبیبهآنها.بدهدتوضیحشمامانندرادرسبخواهیدبلکهنپرسیددرساواز.دهد

«راهبر»افرادزمرهدرشخصیتینظرازکهچراآیند،برمیمسألهاینانجامعهدهاز
.نیستند«خجالتی»و«روکم»وداشتهقرار«مدیر»و

ازد،بدهتوضیحشدهمتوجهکهراآنچهبخواهیداوازجدید،درسپایانازپس*
درسرارتکبرایراهیمسألهاینبدهندتوضیحراجدیددرسبخواهیدنیزدیگران

.استبازیگوشودقتکموفعالبیشفردبهغیرمستقیمآموزشو



«ودنبتوجهمرکز»و«شدنمطرح»بهشدیدیعالقهدانشجویانقبیلاین•
آغازارشیطنتوشدهسرخوردهنشود،برآوردهآنهانیازایناگرروایناز.دارند
دانشبینتایدکندقت)بگوییدپاسخرااونیازایننحویبهبنابراین.کنندمی

.(نشویدقایلتبعیضجویان

گروهیصورتبهراکارهایشتاکنیدعضوکالسگروهیکارهایدررااو•
رااوچرااصال.می کندبیشتریکمکاوبهنفسبهاعتماددادن.دهدانجام
نمی کنید؟کالسنمایندهمحدودمدتبرای

تغییرنای.دهیدتغییرراخود...وایستادنوضعیتکالم،لحنتدریس،میاندر•
.کندمیمتمرکزشماسویبهرانظرمورددانشجووضعیت

هایکارتآموزشی،نوارهایفیلم،.کنیداستفادهآموزشیکمکوسایلاز•
مههمسألهاین.نکنیدفراموشرا...وگروهیهایفعالیتخالقیت،وبازی

.کندمیمشتاقرافعالبیشدانشجویمخصوصادانشجویان



بهآنهادادنتوجه،«درسپرسیدن»زماندردانشجو«کوچکنام»از•
شوکشخصیهراسمکردنصدا.کنیداستفادهخودتدریسوهاصحبت

.استکنندهبیداروآور

رااورکزتمکنیدسعیوکنیدحرکتفعالدانشجویصندلیاطرافدر*•
.داریدنگهدرسمحتویبر

کردهاییراهنمراآنهاکنندمیاشتباهاگرحتیکنید،تشویقراآنهاهمواره•
.بپرهیزیدجداً(کالسازاخراجمخصوصا)تنبیهازو

رخوردبمنطقوحوصلهوصبرمهربانی،مالیمت،باآنهابامیزانهربه*•
.گرفتخواهیدبهترینتیجهکنید،



.  ی آلبرچتآوات. بیش فعالی بزرگسالی/پرسش و پاسخ درباره نقص توجه100•
انژهدانتشارات.اسماء عاقبتی، مریم زارع و میترا حکیم شوشتری ترجمه



بیش فعالی بزرگساالن-مهار اختالل نقص توجه •

شاهرخ ،محمد کاکائی:مترجمان. بنتون. کریستین ام،بارکلی. راسل ای•
نشر ابن سینا.امیری

https://www.gisoom.com/book/11186897/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-425504/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%DB%8C.-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-539167/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85.-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-539168/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-350420/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C/


ه دکتر اختالل کم توجهی بیش فعالی در بزرگساالن ؛ پل اچ وندر؛  ترجم•
انتشارات رشد.صرامی فروشانی



ADHD in Adults: What the Science Says

Russell A. Barkley, Kevin R. Murphy, and 
Mariellen Fischer .2007



.از توجه شما متشکرم


