
 
 

                                                                          

 چكيده پايان نامه پزشكي :

پايان پروپوزال تاريخ تصويب  پوياآذری :نام دانشجو

 23/2/1396 نامه :

خانم دکتر مینا استاد راهنما:

 شعبانی

         تاريخ دفاع پايان نامه :    

/             /   13 

خانم دکتر سعیده استاد مشاور :

 مظلوم زاده

 دکتری تخصصی :درجه پايان نامه

 1393ورودي : روانپزشکیگروه :

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ))بسمه تعالي((

وزارت بهداشت، درمان، 

آموزش پزشكي دانشكده 

 پزشكي زنجان

 :تاريخ

 شماره : 

            

                                                              امضاء دانشجو :        

 امضاء استاد راهنما :         

امضاء                                     : پژوهشی دانشکده پزشکی امضاء معاون 

 :                  پژوهشی دانشگاهمعاون 

  یمبتال به افسردگ مارانیدر ب يیعملکرد اجرا سهيقام عنوان طرح :

 یبهشت دیشه مارستانیمراجعه کننده به ب ADHDبا و بدون  یاساس

 .1396زنجان، سال 
است که مشخصه آن وجود سطوح  یاختالل روانپزشک کي یفعال شیو ب یاختالل کم توجه مقدمه :

و  یباشد. اختالل کم توجه یم یفعال شیو ب یتکانشگر ،یريپذ کياز عدم توجه ، تحر ینامناسب

 یشود. ط یم دهيمتفاوت د وعیبا ش یاساس یدر بزرگساالن همراه با اختالل افسردگ یفعال شیب

 یفعال شیو ب یو اختالل کم توجه یاختالالت خلق یدر مورد همبود یمختلف العاتمط ریاخ انیسال

عملکرد  سهيمطالعه ما به مقا نيا انجام گرفته است.در يیدو با عملکرد اجرا نيو ارتباط ا

 یفعال شیو ب یبا و بدون اختالل کم توجه یاساس یمبتال به افسردگ مارانیدر ب يیاجرا

 .میپرداخت

 یاختالل افسردگ صیبا تشخ ماریب 122 یمطالعه مقطع نيدر اروش بررسي :

با  یاساس یاز نظر وجود اختالل افسردگ مارانیماژور وارد مطالعه شدند. ب

بزرگساالن  یفعال شیو ب یو از نظر وجود اختالل کم توجه لتونیهم یتست افسردگ

از نظر  مارانیب نیقرار گرفتند. همچن یابيمورد ارز وتايوندر  یارهایبا مع

 شدند. یبررس نیسکانسيو یکارت ها یبا آزمون دسته بند يیعملکرد اجرا

 شیو ب یبا اختالل کم توجه یاساس یمبتال به افسردگ مارانیدر گروه ب نتايج :

دچار  مارانیاز گروه ب شیخطاها ب ريو سا یکل یتعداد موارد خطا یفعال

 یخطا زانیبود. م یفعال شیو ب یبدون اختالل کم توجه یاساس یافسردگ

 نداشت. یدر دو گروه تفاوت معنادار یدرجاماندگ

 شتریبکننده اختالل  ديیمطالعه حاضر تا نتیجه گیري و پیشنهادات :

 نياست که ا یو افسردگ ADHD يیدر افراد دچار هم ابتال يیعملکرد اجرا

مشهود  یدرجاماندگ یخطاها و نه خطا ريو سا یکل یخطا نهیاختالل در زم

 ( غلبه داشت.یبستر مارانی)ب یدر فاز حاد افسردگ نیبود و همچن

 یاختالل افسردگ ،یو کم توجه یفعال شیاختالل بواژه هاي كلیدي :

 يی، عملکرد اجرا یاساس


