
D
esign: M

ontazeri 0912 210 3052

آنچه در مجموعه آموزشهای فردی و مهارت های اجتامعی می خوانید:

فهمی��دن اینکه من مبت��ا به افرسدگ��ی بودم یک 
تسکین بزرگ بود، اما دانسنت اینکه من می توانم برای 
درمانش کاری کنم احس��اس ب��ه مراتب بهرتی بود.

افس��ردگی
افرسدگی یک بیامری است که چگونگی فکر و احساس شام را 
تغییر می دهد. این به معنی ضعیف بودن شام نیست.

به مناسبت
هفته خوابگاه ها

نشانی: تهران، خیابان 16 آذر، خیابان ادوارد 

براون، پالك 15، مركز مشاوره دانشجویی

تلفن: 66419504      فكس: 66416130

وب س��ایت مرك��ز مش��اوره دانش��گاه ته��ران:

http://counseling.ut.ac.ir

وب س��ایت دف��ر مش��اوره و س��المت وزارت عل��وم:

www.iransco.org

اردیبهشت 1393

1- راهنامی کمک در حمالت وحشتزدگی

 2- زمانی که هیجانات زندگی ما را 

کنرل می کنند

3-تفاوت فرهنگی

4- اختالل خوردن

5- آن سوی سوگ

6-  غلبه بر اهامل كاری

7- افرسدگی

8- بیش فعالی بزرگساالن

9- پیشگیری  از  خودكشی

10- سازگاری  در  دانشگاه

11- شناخت و درمان اضطراب

12- شناخت و درمان افرسدگی

13- عبور از یک بحران یا تراژدی

14- کاهش اضطراب امتحان

15- مدیریت تنش

16- مدیریت خشم

17- مدیریت  فوریتهاى  بهداشت روان

18- مشکالت مالی و احساس درماندگی

19- نشانه های هشداردهنده خودکشی را 

بشناسیم

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دف���ر مش����اوره و س�الم����ت

معاون��ت دانشجوی��ی
مرکزمشاوره دانشجویی



 نكات مهم: 
 بدانیم افرسدگی چیست. 

 بگویید چه احساسی دارید. 

 با یک نفر حرف بزنید. 

 درمان را پیگیری کنید.  

 بدانیم افرسدگی چیست.
 افرسدگی یک بیامری اس��ت که چگونگی فکر و احساس شام 

را تغییر می دهد. این به معنی ضعیف بودن شام نیست. مثل 

این اس��ت که فش��ار خون باال یا ذات الریه داش��ته باشید. شام 

منی توانید به تنهایی از دستش خالص شوید. درمان می تواند به 

شام کمک کند بهر شوید.

  ممکن است شام مبتا باشید؟
احتامال شام مبتال به افرسدگی هستید اگر احساستان این گونه 

است:

 اغلب اوقات خسته یا عصبانی

 ناراحت یا نگران

 احساس بی ارزشی یا احساس گناه

 عالقه ی کمر به رابطه ی جنسی و یا سایر امور لذتبخش

همچنین ممکن است این موارد را نشان دهید:

 مشکالت خواب

 رسدرد،   درد و ناراحتی معده

 مشکل در تصمیم گیری

 تغییرات اشتها یا وزن

 فكر كردن به مر گ یا خودکشی

اگر غالبا چندین مورد از ا ین احساسات را تجربه می کنید و به 

مدت دو هفته یا بیشر است که این حالت ها از بین نرفته اند، 

احتامال مبتال به افرسدگی هستید.

  بگویید چه احساسی دارید:
معموال افراد وقتی احس��اس بدی دارند، آنرا با کس��ی در میان 

منی گذارند. حتی ممکن اس��ت ما این حس را در پیش خودمان 

هم نپذیریم.

افرسدگی را پیش خود نگه ندارید:

 وامن��ود کردن به اینکه حالتان خوب اس��ت- وقتی اینگونه 

نیست- می تواند حال شام را بدتر کند.

 هر چه بیشر درمان را عقب بیندازید، بیشر طول می کشد 

تا دوباره حس خوبی پیدا کنید.

 افرسدگی می تواند به شغل، روابط و سالمتی تان آسیب بزند.

 افرسدگی درمان نشده می تواند خطرناک باشد. ممکن است 

شام به خودتان یا دیگران آسیب بزنید.

"فهمیدن اینکه من مبتال به افرسدگی بودم یک تس��کین بزرگ 

ب��ود، ام��ا دانس��ن اینک��ه من 

می توانم برای درمانش کاری کنم 

احساس به مراتب بهری بود."

  ب��ا یک نفر صحبت 
درب��اره  زدن  ح��رف  کنی��د: 
وضعی��ت خودت��ان ب��ا یک نفر 

اولین قدم در بهر شدن است.

 با کس��ی ک��ه ب��ه او اعتامد 

دارید صحبت کنید.

را  احساس��تان  توانی��د  می   

ب��ا یک دوس��ت ی��ا یکی از 

اعضاء خانواده،  یک مشاور، 

روانپزش��ك و ی��ا حت��ی یک 

پزشک در میان بگذارید.

 اگر منی خواهید با کس��ی که 

می شناس��ید موضوع را در میان 

بگذارید، با مركز مشاوره تلفنی 

دانشگاه تهران با شامره 66962377 متاس بگیرید.

  درمانتان را پیگیری کنید.
آنچه باید بدانید:

 روان ش��ناس یا روانپزشكی پیدا کنید که به او اعتامد داشته 

باشید. اگر نیاز بود متخصص را عوض کنید.

 داروها چند هفته طول می کشد تا اثرشان را نشان دهند.

 ممکن است احتیاج به استفاده از داروهای مختلف داشته 

باشید.

 ممکن اس��ت نیاز باش��د دکرت��ان دوز مرصفی تان را تغییر 

دهد.

 داروهایتان را تا وقتی پزشکتان نگفته است قطع نکنید.

برخ��ی افراد به مرشوب خ��وردن روی می آورند تا با افرسدگی 

مقابله کنند. نوشیدن الکل و مرصف مواد مخدر، افرسدگی 

را بدتر می کند.

  مسئولیت پذیر باشید:
کمک گرفن می تواند حال ش��ام را تغییر دهد. دو درمان اصلی 

برای افرسدگی وجود دارد:

 می توانید با یک مشاور قابل اعتامد صحبت کنید.

 می توانید دارو مرصف کنید.

بهری��ن درمان معموال تركیبی از دو روش فوق اس��ت.  ورزش 

کردن نیز می تواند به بهبود افرسدگی کمک کند.

  ش��ام می توانید احس��اس بهرتی داش��ته 
باشید اگر:

 با کسی احساستان را در میان بگذارید و کمک بگیرید.

 یک درمان کارآمد پیدا کنید.

 از درمانتان پیروی کنید.

دلرسد نشوید ممکن است پیدا کردن درمان مناسب زمان بربد.

» من حال بدی داشتم، اما فکر 

می کردم باید منتظر مبانم تا خودش خوب 

شود.  اما حامل بدتر شد. من دائم خسته بودم 

و به هیچ چیز توجه منی کردم، این خیلی 

ترسناک بود.

 برادرم گفت که احتامال افرسدگی دارم و از 

من خواست تا از کسی کمک بگیرم.

من به ماقات یک روان شناس رفتم و تحت 

درمان قرار گرفتم. حاال من دوباره احساس 

سابقم را نسبت به خودم دارم. من چیزهای 

زیادی درباره افرسدگی یاد گرفتم.«

  ه��ر ف��ردی ممک���ن اس��ت دچار 
افرسدگی شود:

این مهم نیس��ت که رشته یا ش��غل شام چیست در 

خوابگاه هستید یا این كه با خانواده زندگی می كنید. 

در هر صورت ممکن است شام دچار افرسدگی شده 

باشید. بویژه شام بیشر در معرض خطر هستید اگر:

 کسی از بستگانتان به افرسدگی دچار بوده باشد.

 در زندگی اسرس زیادی را متحمل شوید.

 یکی از نزدیکانتان اخیراً درگذشته باشد.

 به یک بیامری مهم دیگر مبتال باشید.




