
اختالل بیش
فعالی

کاری از: آتنا باستانی، ثنا تارخ،

پارمیدا یزدی، ریحانه عباسی و آوا

خلیلی

دبیر راهنما: سرکار خانم مومن زاده

ADHD مخفف  کم توجهی و بیش فعالی و یکی از شایع ترین اختالالت
تکاملی عصبی در دوران کودکی است.

کودکان مبتال به بیش فعالی ممکن است در توجه و کنترل رفتار های

تکانشی مشکل داشته باشند (بدون فکر کردن در مورد نتیجه به نتیجه

برسند) یا بیش از حد فعال باشند. بزرگساالن مبتال به ADHD ممکن

است در مدیریت زمان، سازماندهی و تعیین اهداف با مشکل رو به رو

شوند.

با شناخت اختالالت گوناگون از جمله ADHD ما با راه های درمان، عالئم، عوامل خطر و همچنین نحوه برخورد مناسب با افراد مبتال به آنها و...
آشنا میشویم پس در نتیجه شناخت اختالالت گوناگون باعث درمان، پیشگیری و در نتیجه زندگی بهتر هزاران نفر میشود.

ما فیلمی برای شناخت بهتر اختالل ADHD درست کردیم و موضوعاتی که در فیلم به آن پرداختیم عالئم و نشانه ها، تغییرات مغز، دالیل،
تشخیص و درمان های این اختالل می  باشد.

هدف ما از تهیه فیلم برای اختالل ADHD آگاه سازی تعداد بیشتری از مردم با این اختالل بود چرا که اگر مردم با این اختالل آشنایی کافی نداشته

باشند نمی توانند با افراد مبتال به بیش فعالی رفتار درستی داشته باشند و از راه های درمانی آن و... آگاه نمی شوند. 
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نکات مثبت فیلم ما

نسبت به فیلم های

دیگر با موضوع بیش

فعالی: جامع، ساده و

گویا (اما دقیق)،

مصور و به زبان

فارسی بودن تمام

(: قسمت های فیلم

با شناخت بیشتر اختالالت گوناگون درک ما نیز از آن اختالالت
بیشتر میشود پس در نتیجه میتوانیم با افراد مبتال به آنها بهتر

ارتباط برقرار کنیم.
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