
 

 مقدمه

در مقطع  ژهیبه و  یشناس روان ی دانشجو  کیاز  ، چراکهاست یشناس روان انیدانشجو  یبرادروس  نیمهمتر  از یروان یشناس بیدرس آس

دهد. به  زییتم گریکدیآشنا بوده و بتواند اختالالت را از  یبا انواع اختالالت روان رودیانتظار م ینیبال یشناس ¬روان شیارشد و گرا یکارشناس 

 ی. گستردگاست های کارشناس ی ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشتآزمون حاضر در  یهااز درس یکیاین درس همیشه جهت  نیهم

در حالی که  کرده است. لیتبددشوار از دروس  یکیدرس را به  نیا ،گریکدیبه  یروان یهااختاللاز  یبرخ یهانشانه ادیدرس و شباهت ز  نیا

 به مطالعه کتب مرجع برای شرکت در این آزمون 
ً
می کنند، برخی از اعتماد بسیاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 با تکیه بر مجموعه حاضر کنکورهای اخیر توانستند داوطلبان این کنکور در 
ً
در مدت که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، صرفا

مجموعه درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(.  80به کوتاهی 

با تغییرات چشمگیری روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای  97آسیب شناس ی روانی ویژه وزارت بهداشت کیهان، حاال برای کنکور 

 داوطلبان ساده تر شود. 

 

 سومییرات ویرایش تغ

با ویژه وزارت بهداشووت" به طور کامل متلول شووده اسووتل سوورفیوول ها تغییر کرده اند و  –"مجموعه آسوویب شووناسوو ی روانی ، سووومدر ویرایش 

با پاسووخ تشووریهی به این مجموعه  96سووواالت کنکور شووده اند. همچنین  DSM5بر منطبق مباحث کیهان در این جزوه،  DSM5ادغام جزوه 

شووووناسوووو ی فیزیولو یک ، برخی سووووواالت به درس روان96اسووووت. البته به خاطر داشووووته باشووووید که در این مجموعه سووووواالت کنکور اضووووافه شووووده 

 شوند و پاسخ آن سواالت در جزوات مربوط به این درس است. مربوط می

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 ه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نماییدل برای آنک

  درصددددد اا سددددوا ت کندور  ار ددددد   80  به تنهایی بهجزوه رشوووود ک هان گزارشوووو ی که بالفاصووووله کو از کنکور  هیه شوووود، نشووووان داد که

میانگین چیزی حدود در کنکور به طور در حالی که درصوووود رتبه های تک ردمی در این درس پاسووووخ داده اسووووت.  96واارت بهدا دددد  

 را در وبسایت ک هان مطالعه نمایید. این بررس ی است. گزارش عینی و شفاف بوده درصد  65

  شده است هیه و ویرایش  خانم ها کمار و بی طرفان از جمله رتبه های برتر روانشناس ی توسط این مجموعه. 

  ،هایی رتبهبوده است. ارشد و دکتری روانشناس ی رتبه های برتر کنکورهای در سالهای گذشته منبع اصلی مطالعاتی این مجموعه

سوووووووووایت وبمیووووووووواحبه این دوسوووووووووتان را در می توانید . کنکور  8و خانم گودرزی رتبه ، 14رتبه مریم بی طرفان از جمله خانم از جمله 

 بخوانید.گروه آموزش ی 

  مورد بازبینی  96متناسوووووووب با سوووووووواالت کنکور زیادی  هیه شوووووووده و  ددت بسووووووویاراین مجموعه در کنار دیگر مجموعه های ک هان، با

 به روز رسانی شده است. 97 ارشد و دکتری  درار گرفته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

ریزی صحیح و دابل یق و همچنین به کارگیری یک برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مطالعه علمی و دد

اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن 

  کنیم.هایی که متعلق به همه شماست، اعالم میمجموعه

 
 

 برای همه  ما عزیزان با آراوی توفیق

 دپارتمان واارت بهدا   – گروه مشاوران کیهان

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

 های تهران، دانشووووووو اهارشووووووود و دکتری اوره گروه آموزشووووووو ی کیهان متشوووووووکل از تعدادی از رتبه های برتر روانشوووووووناسووووووو ی و مشووووووو

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد. 
ً
 شهیدبهشتی، عالمه و ... است که صرفا

 مجموعه جزوات دابل اطمینان، فیلم های آموزشووووووووووو ی با ریزی یهان شوووووووووووامل ارااه خدمات مشووووووووووواوره و برنامهفعالیت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالساساتید برتر 

  کند.کیهان تلت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی 

  ان به شوووویوه اینترنتی، کیهمرکز ندارد و تمام خدمات و ملیوووووالت آن فقط از خود در هیچ کجای کشووووور شووووعبه ای کیهان

 تلفنی و حضوری دابل دریافت است.

 جزوات دابل اطمینان، هر سووووووووووووواله تعداد دابل  همچنینهای علمی مشووووووووووووواوره و برنامه ریزی و به لطف به کارگیری از روش

 94ورودی های نفر از  3شوووووناسووووو ی از میان کیهانی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشووووود روان 100توجهی از رتبه های زیر 

های تک ردمی از جمله خانم آطاهریان و امسال هم چندین نفر از رتبه بالینی دانش اه تهران به طور کامل کیهانی بوده اند

 بالینی، به طور کامل کیهانی بوده اند.  7رتبه 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. شاور به انتخاب فرد( برگزار میجلسات به دو شکل رای ان )فقط یک بار در سال( و تخیص ی )با یک م 

  جلسات 
ً
 شود. اختیاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار میبه دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

 شود. جلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته )به انتخاب دانشجو( برگزار می 

  مشاور اختیاص ی اش دارد خود نزد مربوط به اطالعاتهر دانشجوی کیهانی یک پرونده . 

  در گروه آموزش ی کیهان برگزار شد کنکور ارشد و دکتری  جلسه مشاوره تخیص ی 3000بیش از  95در سال. 

  جلسه مشاوره تخیص ی در گروه آموزش ی کیهان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92از سال 

 رتب-در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 مسلط است. مشاوره(، الزاما

ً
 ه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

  ،در دپارتمان مشووووووواوران شوووووووود و سووووووو و های علمی و تجربی اسوووووووتخرا  میاز یافتهروش های برنامه ریزی و مشووووووواوره کیهان

 از آزمون و خطا خبری نیست.  . اینجاشودتیویب می

  برد. برد که این ددرت انتخاب دانشجو را باال میمیکیهان از حضور چندین مشاور تخیص ی )رتبه های برتر( بهره 

  ارااه کرده است. با شرایط متفاوت طرح ویژه متفاوت  ، سه  97برای داوطلبان کنکور کیهان 

  )شود. برگزار میکیهان تمام جلسات مشاوره کیهان تلت نظارت مشاوران ارشد )آدایان فالح و نیک منش 

   و یا بیشووووووووووووتر، در طرح داشووووووووووووتن  امکان( ماهانه یک جلسووووووووووووه مشوووووووووووواورهVIP ) دی، انگیزه، اسووووووووووووترس و ... با در زمینه مدیریت فر

 فراهم است. مشاوران ارشد کیهان 

  مطابق نرخ میوب عمومی است. در کیهان هزینه جلسات مشاوره 

 

 دهید :.ت آن به ما بااخورد اخدمروا به روا .: کیهان متعلق به  ماس ، پس برای ارتقاء 

  



 

 

 

 در دنبال کردن اهداف خود دچار  ،ل تجربه ما نشوووووووان داده داوطلبانی که هدف مشووووووورن و ملکمی ندارند .1
ً
معموال

چرا تان را روشوووووووون کنید. کنیم اول از همه هدفرسووووووووند. کو پیشوووووووونهاد میگاهی حتی به خط پایان نیز نمیمشووووووووکل شووووووووده و 

 میمیخواهید ارشود روانشوناسو ی شورکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   
ً
دانید که هدف حتما

یعنی  SMARTگذاری هدفکنید.  SMART گذاری سوووووووووووووال و یک سوووووووووووووال آینده تان هدف 5باشووووووووووووود. کو برای  SMARTباید 

(، وادع بینانه Attainable(، دابل دسووووووووووووتیابی )Measurable(، دابل اندازه گیری )Specificای که مشوووووووووووورن )گذاری هدف

(Realistic( و دارای ملدوده زمانی مشوورن )Time-boundedباشوود. در این راه یک دفتر برنامه ) یک مشوواور آگاه ریزی +

 . ارااه دهندگذاری صحیح در هدفکمک زیادی به شما توانند و متخین می

یک برنامه ریزی صحیح نه خیلی سنگین است که زود خسته تان ل برای رسیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید.  .2

 چه مناب ی را 
ً
کند، نه خیلی سووووبک که شووووما را به هدفتان نرسوووواند. بدانید از کجا باید شووووروع کنید. با کدام کتاب ها. کال

کدام خالصووه  دیگران اسووتفاده کنید  خواهید از خالصووهخواهید مطالعه کنید. آماده خالصووه برداری هسووتید  یا میمی

آورد  اینجا از یک کاربلد، کس ی که کنید، منفعت بیشتری را برای شما میبیشتر جواب داده و به نسبت هزینه ای که می

شناس ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسب کرده تازه در کنکور رشته شما شرکت کرده )کنکور سراسری ارشد روان

هوووا را در چوووه بوووازه زموووانی جمع کنیووود و بعووود کووودام خواهیووود اول کووودام درس. ببینیووود می(، اطالعوووات الزم را بگیریووود50)زیر 

خواهید اسوووووووووتفاده کنید و ... . ابتدا مسووووووووویر رسووووووووویدن به خواهید تسوووووووووت بزنید. از چه ابزارهای دیگری میها را. کی میدرس

 ز مد نظرتان داشته باشید. طرح های مشاوره مختلف کیهان را نیهدف را به اندازه کافی برای خود روشن کنید. 

ل حاال که ودت عمل کردن فرا رسوووویده، اهنتان را از همه شووووکسووووت ها و تل ی های گذشووووته رها کنید. نگرانی   .3

احسن، الزم دارید فکر کنید. تان به نلو تان و میزان تالش ی که برای عملی کردن برنامهها را دور بریزید و فقط به هدف

تان دارد و سوووووووووایر نکات کارشوووووووووناسووووووووو ی ارشووووووووود یا دکتری( چه تا یرات م بتی در زندگیبه اینکه موفقیت در این پرو ه )کنکور 

 م بت فکر کنید. 

ل منظور، داشوووووووتن یک سوووووووری ابزار برای مقابله با خسوووووووت ی، ناامیدی، و سوووووووایر موانع بیرونی و درونی برای   .4

تان اسوووت. روش مطالعه صوووحیح را بدانید )در انتهای جزوات هسوووت و در صوووورت نیاز مشووواوران نیز به رسووویدن به هدف

های مدیریت اسوووووووووووووترس و تمرکز آشووووووووووووونا باشوووووووووووووید. بدانید کی باید مرور کنید تا مطالب از د(. با روشدهنشوووووووووووووما آموزش می

 اهنتان نرود. 

کنید، هیچ ل رشوووووووته ما منابع زیادی دارد. در صوووووووورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسوووووووتفاده می  .5

کنیم که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسجم یکی دو . اما باز جهت تاکید عرض میجای نگرانی نیست

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.  6-7منبع خیلی بهتر از مطالعه پراکنده 

تان و دانشوووووو ی را که اندوخته اید، بررسوووووو ی و ارزیابی کنید. ببینید در جهت درسووووووتی ل مدام خودتان، منابع .6

 بلد کمک بگیرید. ک راهکنید  یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد دارید  در صورت نیاز، برای این کار از یحرکت می

ذار کنید. یادتان باشووووووووووود که ل سووووووووووورت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگ .7

 نتیجه نخواهد ماند. این عالم طراحی عادالنه دارد، کو مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی
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 اختالالت خلقی: هفتمفصل 

 

ار و درک صورت درونی تجربه می شود و بر رفتحال و هوای احساسی نافذ و پایداری است که به ( mood) خلق

ست طبیعی اشود. خلق ممکن ( به تظاهر بیرونی خلق اطالق میaffect) عاطفهگذارد. فرد از جهان تاثیر می

(normal( باال ،)elevated( یا افسرده ،)depressed .باشد )بالینی هستند  اختالالت خلقی گروهی از اختالالت

داده  ست که فرد احساس می کند تسلط خود را بر حاالت خلقی و عاطفی خود از دستکه مشخصه آنها این ا

 کشد.است، و رنج و عذابی عظیم می

 نفس به اعتماد شیافزا خواب، کاهش افکار، پرش ،ییوخگشاده ،(ایمان در یعنی) دارند ییباال خلق که یمارانیب در

 دادن دست از ،(یگافسرد در یعنی) دارند یاافسرده خلق که یمارانیب در .شودیم دهید نانهیبخودبزرگ افکار و

 .دارد دوجو یخودکش ای مرگ افکار و اشتها دادن دست از تمرکز، شدن دشوار گناه، احساس عالقه، و یانرژ

 ای یاساس یسردگاف اختالل به که شودیم گفته اصطالحا شود، دچار یاساس یافسردگ یهادوره به فقط ماریب اگر

 و شوندیم دچار (ییدایش) ایمان و یافسردگ دوره نوع دو هر به که یمارانیب یبرا .مبتالست یقطبکی یافسردگ

ال به اختالل بیماران مبت .گرددیم مطرح یدوقطب اختالل صیتشخ کنند،یم تجربه را ایمان یهادوره فقط ای

طبقه دیگر  دوقطبی را که هیچ دوره ای از افسردگی ندارند، مانیای یک قطبی یا مانیای خالص می نامند. سه

 یی )دیس تایمی(.اختالالت خلقی عبارتند از هیپومانیا )نیمه شیدایی(، خلق ادواری )سیکلوتایمی(، و افسرده خو

کند. خلق مانیا مطابقت نمی برای دوره DSMمانیا است که با تمام مالک های هیپومانیا شامل دوره ای از عالیم 

 ادواری و افسرده خویی به ترتیب اشکال خفیف تر اختالل دوقطبی و افسردگی هستند.

 

های افسردگی را دارند اند. آنهایی که فقط نشانهبندی شدهدر دو گروه مجزا طبقه DSM-5اختالالت خلقی در 

نظمی های مالل پیش از قاعدگی و اختالل بیختاللا DSM-5های مانیک را نیز دارند. در و گروهی که نشانه

 افزوده شده است.  اخاللگر خلق

 آمده بود.  DSM-IV-TRیمه اختالل مالل پیش از قاعدگی پیش از این در بخش ضم توجه:
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 اختالل دوقطبی

 Iاختالل دو قطبی نوع  Iاختالل دوقطبی نوع 

 IIاختالل دوقطبی نوع  IIاختالل دوقطبی نوع 

 Cyclothymicاختالل ادواری خو  اختالل ادواری خو

 

 

 افسردگی تاختالال

 DSM-IV-TRتشخیص در  DSM-5تشخیص در 

 دوره تک -اختالل افسردگی اساسی دورهتک -اختالل افسردگی اساسی

 عودکننده -اختالل افسردگی اساسی عودکننده -اختالل افسردگی اساسی

 اختالل افسردگی مداوم
 مزمن -اختالل افسردگی اساسی

 Dysthymiaخویی اختالل افسرده

 

 DSM-5اختالالت جدید در 

 مالل پیش از قاعدگی 

 نظمی خلق اخاللگر اختالل بی

 

روه اختالل در گ DSM-5در  DSM-IVخویی زمن و اختالل افسردههای افسردگی اساسی زیرگروه ماختالل

 اند.افسردگی مداوم قرار گرفته

 

 افسردگی  تاختالال

نظمی خلق اخاللگر، اختالل افسردگی اساسی )از جمله دوره افسردگی اساسی(، ، اختالل بیاختالالتاین طبقه از 

خویی(، اختالل مالل پیش از قاعدگی، اختالل افسردگی ناشی از مواد/ دارو، اختالل افسردگی مداوم )افسرده

افسردگی نامشخص  اختالل افسردگی ناشی از بیماری جسمانی دیگر، اختالل افسردگی مشخص دیگر، و اختالل

دوقطبی و اختالالت »از فصل قبلی « اختالالت افسردگی»، این فصل DSM-IVشوند. برخالف را شامل می

پذیر، همراه با مجزا شده است. ویژگی مشترک تمام این اختالالت، وجود غم، پوچی، یا خلق تحریک« مرتبط
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گذارند. آنچه بین توانایی عمل کردن فرد تأثیر می ای برمالحظهتغییرات جسمانی و شناختی است که به طور قابل

 شناختی فرض شده است. بندی یا سببآنها تفاوت دارد، موضوعات مدت، زمان

ها درباره احتمال تشخیص اضافی اختالل دوقطبی و درمان آن در کودکان، تشخیص برای رسیدگی کردن به نگرانی

پذیری مداوم و مکرر های تحریکجلوه بالینی کودکان مبتال به دوره نظمی خلق اخاللگر، که بهای، اختالل بیتازه

ده است. قرار سال، اضافه ش 12فقدان کنترل رفتاری شدید اشاره دارد، به اختالالت افسردگی برای کودکان تا 

وانی و کننده این یافته است که کودکان مبتال به این الگوی نشانه، وقتی به نوجداشتن آن در این فصل، منعکس

قطبی یا اختالالت اضطرابی رسند، به جای اختالالت دوقطبی، معموال به اختالالت افسردگی یکبزرگسالی می

 شوند.دچار می

دهد. اختالل افسردگی اساسی ، بیماری کالسیک در این گروه اختالالت را نشان میافسردگی اساسی اختالل

تر هستند( که تغییرات ها خیلی طوالنیدوره د )هرچند اغلبشوای مشخص میهفته 2های مجزای حداقل با دوره

 براساس تشخیص. شودمی شامل را ایدورهبین بهبودهای و نباتی -واضح در عاطفه، شناخت، و کارکردهای عصبی

سوگ از  و عادی یغمگین تفکیک به. است عودکننده موارد، اکثر در اختالل این اما است، پذیرامکان تکی دوره

تواند غذاب زیادی ایجاد کند، اما معموال افسردگی دوره افسردگی اساسی توجه خاصی شده است. داغدیدگی می

های افسردگی و اختالل کارکردی شدیدتر کند. در صورتی که آنها با هم روی دهند، نشانهاساسی را ایجاد نمی

افسردگی اساسی را به همراه ندارد، بدتر است.  لآگهی در مقایسه با داغدیدگی که اختالخواهد بود و پیش

های دیگری نسبت به اختالالت افسردگی دارند، روی پذیریافسردگی مرتبط با داغدیدگی در افرادی که آسیب

 تواند به بهبودی کمک کند.دهد و درمان ضدافسردگی میمی

وان زمانی تشخیص داد که اختالل ترا می خویی(اختالل افسردگی مداوم )افسردهتر افسردگی، نوع مزمن

جدید است،  DSM-5سال در کودکان ادامه یافته باشد. این تشخیص که در  1سال در بزرگساالن یا  2خلقی 

 شود.را شامل می DSM-IVخویی هر دو طبقه تشخیصی افسردگی اساسی مزمن و افسرده

ها و مجموعه مالک») DSM-IVز پیوست ا اختالل مالل پیش از قاعدگیبعد از بازبینی علمی دقیق شواهد، 

سال پژوهش  20نتقل شد. تقریبا م DSM-5به بخش دوم «( اندمحورهایی که برای تحقیق بیشتر فراهم شده

زمانی بعد از  بیشتر درباره این اختالل، نوع خاص و پذیرای درمان اختالل افسردگی را تأیید کرده است که یک

 عملکرد دارد. شود و تأثیر محسوسی بریمچند روز قاعدگی برطرف شود و ظرف گذاری شروع میتخمک

شوند که برخی داروهای تجویزی هستند، و چند بیماری جسمانی، مصرف میتعداد زیادی از موادی که سوء

افسردگی ناشی از افسردگی ارتباط داشته باشند. این واقعیت در تشخیص اختالل های شبهتوانند با پدیدهمی

 دیگر، تأیید شده است. افسردگی ناشی از بیماری جسمانیو اختالل  رومواد/دا
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 نظمی خلق اخاللگر اختالل بی

 های تشخیصی مالک

Aشوند های کالمی( و / یا رفتاری آشکار میهای خشم مکرر و شدید که به صورت کالمی )مثل غیظ. طغیان

 تناسب با موقعیت یا تحریک است.یا مدت خیلی بی )مثل پرخاشگری جسمانی به افراد یا اموال( که از نظر شدت

Bهای خشم با سطح رشد ناهماهنگ هستند.. طغیان 

Cدهند.ط، سه بار یا بیشتر در هفته روی میهای خشم به طور متوس. طغیان 

Dیگران پذیر و برای دروز، به طور مداوم تحریک ای از روز، تقریبا هرهای خشم در بخش عمدهطغیان . خلق مابین

 )مثل والدین، معلمان، همساالن( قابل مشاهده است.

Eهای . مالکA-D  3ای نداشته است که اند. فرد در طول این مدت، دورهماه یا بیشتر وجود داشته 12به مدت 

 افته باشد.، ادامه یA-Dهای ها در مالکماه پیاپی یا بیشتر بدون تمام نشانه

Fهای . مالکA  وD همساالن( و حداقل  ا سه موقعیت وجود دارند )یعنی، در خانه، در مدرسه، باحداقل در دو ی

 ها شدید هستند.در یکی از این موقعیت

Gسالگی داده شود. 18سالگی یا بعد از  6بار قبل از . این تشخیص نباید برای اولین 

Hهای . بنابر سابقه یا مشاهده، سن به هنگام شروع مالکA-E است.سالگی  10، قبل از 

Iهای کامل نشانه، روز ادامه یافته باشد و در طول آن مالک 1است که بیش از  . هرگز دوره مجزایی وجود نداشته

 به جز مدت، برای دوره مانیک یا هیپومانیک برآورده شده باشند. 

 :شیدن آن خلق باالی متناسب با رشد، مثل خلقی که در زمینه رویدادی بسیار مثبت یا انتظار ک توجه

 وان نشانه مانی یا هیپومانی در نظر گرفته شود. دهد، نباید به عنروی می

Jدهند و با بیماری جسمانی دیگر )مثل . این رفتارها منحصرا در طول دوره اختالل افسردگی اساسی روی نمی

ل طیف اوتیسم، اختالل استرس پس از آسیب، اختالل اضطراب جدایی، اختالل افسردگی مداوم اختال

 شوند.خویی[( بهتر توجیه نمی]افسرده

 :تواند همراه با اختالل لجبازی و نافرمانی، اختالل انفجاری متناوب، یا اختالل این اختالل نمی توجه

تالل افسردگی اساسی، اختالل با اختالالت دیگر، از جمله اختواند همراه دوقطبی وجود داشته باشد، هرچه می

فعالی، اختالل سلوک، و اختالالت مصرف مواد، وجود داشته باشد. در مورد افرادی که کاستی توجه / بیش

کنند، فقط باید نظمی خلق و اختالل لجبازی و نافرمانی را برآورده میهای اختالل بیهای آنها مالکنشانه

نظمی خلق اخاللگر داده شود. اگر فردی تا به حال دوره مانیک یا هیپومانیک را تجربه تالل بیتشخیص اخ

 ر نباید برای او داده شود.نظمی خلق اختاللگکرده باشد، تشخیص اختالل بی
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Kها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی یا عصبی دیگر نیستند.. این نشانه 

 یصی های تشخویژگی

پذیری شدید پذیری مزمن، شدید و مداوم است. این تحریکنظمی خلق اخاللگر، تحریکویژگی اصلی اختالل بی

ها معموال در پاسخ به های خشم مکرر است. این طغیاندو جلوه بالینی برجسته دارد، که اولین جلوه آن طغیان

ومی به شکل پرخاشگری علیه اموال، خود، یا دیگران توانند کالمی یا رفتاری باشند )ددهند و میناکامی روی می

سال و  1( ظرف حداقل Cای سه بار یا بیشتر()مالک است(. آنها باید به طور مکرر )یعنی، به طور متوسط هفته

ثال در خانه و در مدرسه، و باید متناسب با رشد باشند (، مFو  Eهای کم در دو موقعیت روی دهند )مالکدست

پذیر است و مابین پذیری شدید، از خلق مزمن که به طور مداوم تحریکومین جلوه تحریک(. دB)مالک 

پذیر یا عصبانی باید شاخص کودک باشد، شود. این خلق تحریکهای خشم شدید وجود دارد، تشکیل میطغیان

سوس باشد )مالک ای از روز، تقریبا هر روز، وجود داشته باشد و برای دیگران در محیط کودک محدر بخش عمده

D.) 

 شیوع

شوند، شایع است. های سالمت روان کودک ارجاع مینظمی خلق اخاللگر در کودکانی که به کلینیکاختالل بی

پذیری مداوم، مزمن و شدید برآوردها از میزان شیوع این اختالل در جامعه، روشن نیستند. براساس میزان تحریک

نظمی خلق اخاللگر در کودکان و ساله اختالل بی 1ماهه تا  6کلی که ویژگی اصلی این اختالل است، شیوع 

رود که این میزان در مردان و در کودکان درصد قرار دارد. با این حال، انتظار می 5تا  2نوجوانان، احتماال در دامنه 

 دبستانی باالتر از زنان و نوجوانان باشد. 

 گیری و روند شکل

اید در مورد کودکانی که سن سالگی باشد، و این تشخیص نب 10لگر باید قبل از نظمی خلق اخالشروع اختالل بی

شده به سن  سال دارند، داده شود. معلوم نیست که آیا این بیماری فقط به این صورت محدود 6رشدی کمتر از 

کنند، ییر میحتماال با افزایش سن کودکان تغانظمی خلق اخاللگر های اختالل بیوجود دارد یا نه. چون نشانه

 7هایی محدود شود که اعتبار آن تعیین شده است )های سنی مشابه با گروهاستفاده از این تشخیص باید به گروه

پذیری شدید، مزمن، جلوه بالینی خواهند داشت که همچنان ساله(. تقریبا نیمی از کودکان مبتال به تحریک 18تا 

ای، به اختالل پذیری شدید، غیردورهکند. میزان تغییر از تحریکمی سال بعد برآورده 1های این اختالل را مالک

پذیری مزمن، در بزرگسالی در معرض خطر ابتال دوقطبی، بسیار پایین است. در عوض، کودکان مبتال به تحریک

 قطبی و/ یا اختالالت اضطرابی قرار دارند. های افسردگی یکبه اختالل
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کنند. میزان نظمی خلق اخاللگر را متمایز میل دوقطبی کالسیک و اختالل بیمتغیرهای مربوط به سن نیز اختال

زرگسالی است ب(، همراه با افزایش یکنواخت تا اوایل >٪1اختالل دوقطبی عموما قبل از نوجوانی خیلی پایین )

ت و دوقطبی استر از اختالل نظمی خلق اخاللگر قبل از نوجوانی شایعدرصد(. اختالل بی 2تا  1)میزان شیوع 

 شوند.وما کمتر شایع میهای این اختالل عمیابند، نشانههنگامی که کودکان به بزرگسالی انتقال می

 آگهی عوامل خطر و پیش

ای دارند. در این کودکان، پزشکی پیچیدهپذیری مزمن معموال سوابق روانکودکان مبتال به تحریک خلق و خویی.

های کامل برای این پذیری مزمن شایع است که معموال قبل از اینکه مالکیکتحر مالحظهسابقه نسبتا قابل

تشخیصی، ممکن است برای تشخیص اختالل های پیشگونه جلوهشوند. ایننشانگان برآورده شده باشند، آشکار می

هایی دارند نشانهنظمی خلق اخاللگر، لجبازی و نافرمانی واجد شرایط باشند. خیلی از کودکان مبتال به اختالل بی

که کنند. به طوری( و اختالل اضطرابی را نیز برآورده میADHDفعالی )های اختالل کاستی توجه/ بیشکه مالک

های اختالل افسردگی هایی اغلب از همان سنین نسبتا اولیه وجود دارند. در برخی کودکان، مالکچنین تشخیص

 اساسی نیز ممکن است برآورده شوند.

پذیری ریکدر رابطه با انباشت و وراثت خانوادگی، توصیه شده است کودکانی که تح فیزیولوژیکی. ژنتیکی و

توانند براساس خطر خانوادگی خود، از کودکان مبتال به اختالل دوقطبی سازند، میای را آشکار میمزمن، غیردوره

فسردگی یک قطبی، االت اضطرابی، اختالالت متمایز شوند. با این حال، این دو گروه از نظر میزان خانوادگی اختال

نظمی خلق اخاللگر در مقایسه با کودکان مبتال به مصرف مواد، تفاوت ندارند. کودکان مبتال به اختالل بییا سوء

دهای پردازش اطالعات هایی را در کمبوها و تفاوتهای روانی دیگر، شباهتاختالل دوقطبی کودکی یا بیماری

گیری مشوش و کنترل شناختی، برای مثال، کمبودها در نامیدن هیجان چهره، به عالوه تصمیم سازند.آشکار می

طور در کودکان مبتال به پذیرند و همیندر کودکان مبتال به اختالل دوقطبی و کودکانی که به طور مزمن تحریک

یژه اختالل وجود دارد، مثال در پزشکی دیگر، وجود دارند. شواهدی نیز برای کژکاری وهای روانبرخی از بیماری

کنند که عالئم منحصر به فرد های هیجانی ارزیابی میسازی توجه را در پاسخ به محرکطول تکالیفی که آماده

 اند.پذیری مزمن ثابت کردهکژکاری را در کودکان مبتال به تحریک

 موضوعات تشخیصی مرتبط با جنسیت 

شوند، عمدتا پسر هستند. ها ارجاع مینظمی خلق اخاللگر که به کلینیکهای اختالل بیکودکان مبتال به ویژگی

رسد که برتری پسرها تأیید شده است. این تفاوت در میزان شیوع بین پسرها های جامعه، به نظر میدر بین نمونه

 کند.ز مینظمی خلق اخاللگر را از اختالل دوقطبی که شیوع جنسیت برابر دارد، متمایو دخترها، اختالل بی
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 خطر خودکشی 

طور پیامدهای کارکردی شدید کنند و همینگرا و پرخاشگری را ثابت میبه طور کلی، شواهدی که رفتار خودکشی

پذیری مزمن، مورد توجه قرار نظمی خلق اخاللگر باید هنگام ارزیابی کودکان مبتال به تحریکدیگر، در اختالل بی

 گیرند.

 نظمی خلق اخاللگر پیامدهای کارکردی اختالل بی

شود، با اختالل محسوس نظمی خلق اخاللگر دیده میپذیری شدید، مزمن، به صورتی که در اختالل بیتحریک

ه خاطر اینکه در روابط کودک با اعضای خانواده و همساالن و در عملکرد تحصیلی، ارتباط دارد. این کودکان ب

هایی کنند، عموما مشکل پیشرفت در مدرسه دارند؛ آنها اغلب قادر نیستند در فعالیتتحمل می ناکامی را خیلی کم

پذیری ها و تحریکبرند؛ زندگی خانوادگی آنها به خاطر طغیانشرکت کنند که کودکان سالم معموال از آنها لذت می

لی، سطوح مشکل دارند. به طور ک آنها، به شدت مختل است؛ و در شروع کردن روابط دوستی و ادامه دادن آن

نظمی خلق اخاللگر برابر است. هر دو بیماری، اختالل کارکردی در کودکان مبتال به اختالل دوقطبی و اختالل بی

نظمی خلق اخاللگر و اختالل دوقطبی کنند. در اختالل بیشدیدی را در زندگی افراد مبتال و خانواده آنها ایجاد می

پردازی خودکشی یا دست زدن به خودکشی، پرخاشگری شدید و بستری شدن ک، اندیشهکودکی، رفتار خطرنا

 پزشکی شایع هستند.روان

 

 اختالل افسردگی اساسی 

 های تشخیصی مالک

Aاند و انحراف از عملکرد قبلی را هفته وجود داشته 2های زیر در طول مدت . پنج )یا تعداد بیشتری( از نشانه

 ( فقدان عالقه یا لذت است.2( خلق افسرده و یا )1ها یا )یکی از نشانه دهند؛ حداقلنشان می

 :هایی را که آشکارا ناشی از بیماری جسمانی دیگر هستند، منظور نکنید.نشانه توجه 

کند س میخلق افسرده در بخش عمده روز، تقریبا هر روز، به صورتی که توسط گزارش ذهنی )مثال احسا. 1

 رسد( به آن اشاره شده باشد. مید است( یا مشاهده دیگران )مثال بیمناک به نظر میغمگین، پوچ، یا ناا

 :پذیر باشد.تواند خلق تحریکدر کودکان و نوجوانان می توجه 

ها در بخش عمده روز، تقریبا هر روز )که با . کاهش محسوس عالقه یا لذت در تمام، یا تقریبا تمام فعالیت2

 آن اشاره شده باشد(. گزارش ذهنی یا مشاهده به

 درصد 5مالحظه به هنگامی که رژیم گرفته نشده است یا افزایش وزن )مثال تغییر بیشتر از . کاهش وزن قابل3

 وزن بدن در ماه(، یا کاهش یا افزایش اشتها تقریبا هر روز. 
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 :در کودکان، ناتوانی در کسب وزن موردانتظار را در نظر بگیرید. توجه 

 پرخوابی تقریبا هر روز. خوابی یا. بی4

 ذهنی اساحس صرفا نه دیگران، توسط مشاهده قابل) روز هر تقریبا حرکتی –. سراسیمگی یا کندی روانی 5

 (.بودن کند یا قراریبی

 . خستگی یا فقدان انرژی تقریبا هر روز.6

 باشد( تقریبا هر روز )نهارزشی یا احساس گناه بیش از حد یا نامناسب )که ممکن است هذیانی . احساس بی7

 فقط سرزنش کردن خود یا احساس گناه در مورد مریض بودن(.

ی یا مشاهده . کاهش توانایی فکر یا تمرکز کردن، یا دو دلی، تقریبا هر روز )خواه به وسیله گزارش ذهن8

 دیگران(.

امه خاص، یا اقدام به پردازی مکرر خودکشی بدون برن. افکار مکرر مرگ )نه فقط ترس از مردن(، اندیشه9

 خودکشی یا برنامه خاص برای دست زدن به خودکشی.

Bهای مهم دیگر عملکرد ها ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه. نشانه

 کنند.ایجاد می

C .این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی دیگر نیست . 

 :های مالک توجهA-C .بیانگر دوره افسردگی اساسی هستند 

 :ای مهم )مثل داغدیدگی، ورشکستگی، صدمات ناشی از بالیای طبیعی، بیماری یا ها به صدمهپاسخ توجه

خوابی، اشتهای معلولیت جسمانی جدی( ممکن است احساس غمگینی شدید، تأمل کردن درباره صدمه، بی

ردگی باشند. ذکر شدند دربرداشته باشند که امکان دارد شبیه دوره افس Aر مالک کم، یا کاهش وزن را که د

ها ممکن است قابل درک بوده یا متناسب با صدمه درنظر گرفته شده باشند، اما وجود دوره گرچه این نشانه

یم لزوما صمتافسردگی اساسی عالوه بر پاسخ طبیعی به صدمه مهم نیز باید به دقت در نظر گرفته شود. این 

مینه صدمه، ایجاب زاستفاده از قضاوت بالینی را براساس سابقه فرد و هنجارهای فرهنگی برای ابراز ناراحتی در 

 کند.می

Dختالل هذیانی، یا فرم، ا. وقوع دوره افسردگی اساسی با اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختالل اسکیزوفرنی

 شود.پریشی دیگر بهتر توجیه نمیدیگر و اختالالت روانطیف اسکیزوفرنی مشخص یا نامشخص 

E .هرگز دوره مانیک یا دوره هیپومانیک وجود نداشته است . 

 :هیپومانیک ناشی از مواد یا ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مانیک یا شبههای شبهاگر تمام دوره توجه

 مورد ندارد.  استثناءبیماری جسمانی دیگر باشند، این 
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 ویژگی های بالینی 

ی به کار ممکن است گاهی دو خصیصه عالمتی مقطعی مالیخولیایی و غیر نوعی، برای توصیف دوره های افسردگ

 رود.

رود که مشخصات آن عبارتند از بی لذتی شدید، خصایص مالیخولیایی: برای توصیف نوعی افسردگی به کار می

ی متمایز از احساسی که بعد از مرگ عزیزی به او سحرخیزی، کاهش وزن، احساس گناه عمیق، خلق افسرده

ی بادستگاه خودکار و رکتی، بی اشتهایی، این نوع افسردگح -یمگی روانیدهد، کندی یا سرآسدست می

ارجی استرس خعملکردهای اندوکرین همراه است و برای همین آن را افسردگی درون زاد یا افسردگی بدون عوامل 

افسردگی اساسی قابل اطالق است  نامند. مالیخولیا فقط در صورتی که به دورهدهد میزا یا تسریع کننده روی می

 ی اختالل باشد. که آخرین دوره

ا این بایص غیرمتعارف )آتیپیک(: عالیم نباتی معکوس، پرخوری و پرخوابی. افسردگی اساسی همراه با خص

ر حرکتی شدیدت -خصایص در مقایسه با افسردگی اساسی بدون این خصایص؛ سن شروع پایین تر، کندی روانی

تر است.  نیز فراوان است و تشخیص های همزمان پانیک، سوء مصرف مواد یا وابستگی به مواد و جسمانی سازی

تال به یک میزان بروز و شدت عالیم اضطرابی در بیماران واجد خصایص آتیپیک بیشتر است و شاید به غلط مب

ا دارای ی Iاختالل اضطرابی تشخیص داده شدند. ممکن است سیر درازمدت داشته باشد یا بیماری شان دوقطبی 

 الگوی فصل تشخیص داده شود. 

( به احتمال وقوع یا وقوع Mood reactivityورد خصایص آتیپیک: واکنش خلق )در م DSMمالک های 

ین فردی، در دست و پا، حساسیت به طرد در روابط ب( leaden para lysisاتفاقات مثبت باز شود. فلج خشک )

 واحد خصایص مالیخولیایی یا کاتاتونیک به طور همزمان وجود نداشته باشد. در یک دوره

 ترین عالمت است.  حرکتی، شایع -وضعیت روانی در دوره های افسردگی، کندی عام روانی در معاینه

ی در بسیاری از بیماران ی صدا و پاسخ دادن به سواالت به صورت یک کلمهتکلم: کاهش سرعت تکلم و درجه

 افسرده مشهود است. 

 ی فکر دارند. فکری و فقر عمیق محتوا درصد وقفه10فکر: دیدگاه منفی راجع به جهان و خودش دارد )افسرده(، 

 موقعیت سنجی: اکثر بیماران افسرده به تشخیص، مکان و زمان وقوف دارند. 
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درصد از کل بیماران افسرده دچار نوعی اختالل شناختی هستند که گاه از آن با عنوان  75-50حافظه: حدود 

 شود.  دمانس کاذب یاد می

ی نزدیک و بررسی رفتارش در ارزیابی قضاوت بیمار، مرور اعمالش در گذشتهقضاوت و بصیرت: بهترین راه برای 

هبودی متقاعد حین مصاحبه است، بصیرت بیماران افسرده به اختاللشان اغلب افراطی است و به سختی به امکان ب

 شوند. می

نبه خوب وجود جه دادن ی بد و بی اهمیت جلواطالعات فرد افسرده، تاکید به جنبه قابل اعتماد بودن: در همه

ر گذشته ددارد. یک اشتباه شاعی بالینی، قبول این حرف بیمار افسرده است که مصرف داروهای ضد افسردگی 

 هیچ اثری بر وی نداشته است. 

 همه گیر شناسی

الترین شیوع اختالالت خلقی شایع اند. در جدیدترین مطالعات افسردگی اساسی در بین اختالالت روانپزشکی با

درصد  89/1درصد )زنان  59/1درصد( را داشته است. میزان بروز سالیانه افسردگی اساسی 17طول عمر )حدود 

(، افسرده 12یانگین درصد با م 5 -17درصد( است. شیوع طول عمر اختالل افسردگی اساسی )دامنه  1/1و مردان 

درصد(، و کل  16عود کننده گذرا ) درصد(، افسردگی  10(، افسردگی فرعی )5درصد با میانگین  3 -6خویی )

 درصد(.  20 -25طیف اختالالت یک قطبی )

 سیر و پیش آگهی

درصد 50افسردگی تقریبا  در  پیش مرضی ندارند. نخستین دوره بیماران افسرده هیچ اختالل شخصیتی در دوره

اجتماعی اختالالت خلقی، شخصیت ضدانوادگی خ دهد و شروع دیرتر با سابقهبیماران، پیش از چهل سالگی رخ می

کشد. حدود ماه طول می 3ماه و با درمان حدود  13-6و سوء مصرف الکل همراهی دارد. افسردگی بدون درمان 

مانیا  چار دورهدسال پس از تشخیص،  10-6ساسی است، افسردگی ا آنهاتشخیص اولیه  درصد بیماران که 5-10

 شوند. می

شوند. ایمی میتاز بیماران بهبود نیافته دچار دیسیست و عمدتا  مزمن است، بسیاری خیم نافسردگی اساسی خوش

 شود.  شود، فاصله زمانی بین دوره ها کمتر و شدت هر دوره بیشتر میهرچه دوره های افسردگی اساسی بیشتر می

الل فقدان اخت پیش آگهی خوب: خفیف بودن دوره ها، نبود عالیم روان پریشی، کوتاه بودن مدت بستری.

 روانپزشکی همزمان، فقدان اختالل شخصیت، حداکثر یک بار بستری، باال بودن سن شروع. 
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ی محکم در دوران نوجوانی، با ثباتی کارکرد ی روابط دوستانهاجتماعی سیر خوب: سابقه -شاخصه های روانی

 ی. سال پیش از بیمار 5خانواده، کارکرد اجتماعی کال  با ثبات فرد در عرض 

ی بیش از پیش آگهی بد: وجود همزمان ریس تایمی، سوء مصرف الکل و مواد،  عالیم اختالل اضطرابی، سابقه

 ی افسردگی. یک دوره

یص روان خصایص روان پریشانه در افسردگی دال بر شدت بیماری و پیش آگهی بد است. بیماران خلقی با خصا

یشی ناهماهنگ ل خلقی دچارند اما بیماران خلقی دچار روان پرپریشانه هماهنگ با خلق به نوع سایکوتیک اختال

هی بد در بیماران با خلق ممکن است به اختالل اسکیزوافکتیو یا اسکیزوفرنی دچار باشند. عوامل مرتبط با پیش آگ

از نظر پیش مرضی بد  پریشی، سابقه خلقی و عالیم روانزمانی بین عالیم  خلقی: طوالنی بودن دوره، وجود فاصله

 سازگاری اجتماعی. 

 خودکشی پارادوکسیکال

آید. به همین دلیل نباید بعد از ترخیص مقدار در دوره بهبود افسردگی، انرژی الزم برای خودکشی به وجود می

 زیادی داروی ضد افسردگی تجویز کرد. 

 جنس

وت های هورمونی، شیوع اختالل افسردگی اساسی در زنان دو برابر مردان است. دالیل این تفاوت عبارت است از تفا

ن و مردان، و الگوهای رفتاری مربوط به درماندگی آموخته اجتماعی زنا -اثرات زایمان، تفاوت فشارهای روانی

 شده. 

 سن

در  درصد از کل این افراد بیماریشان 50و حدود سالگی است  40متوسط سن شروع افسردگی اساسی حدود 

وع می شود. برخی داده های جدید حاکی از آن است که میزان بروز افسردگی اساسی سالگی شر 20 -50سنین 

کل و سال در حال افزایش باشد. این مشاهده ممکن است به افزایش مصرف ال 20ممکن است در افراد زیر 

  ه سنی ربط داشته باشد.سوءمصرف سایر مواد در این گرو

درصد گزارش شده است. با  50-25افسردگی در سالخوردگان: شایع تر از کل جمعیت است. میزان شیوع از 

اقتصادی پایین، از دست دادن همسر، ابتالی همزمان به یک بیماری جسمی و انزوای اجتماعی  -وضعیت اجتماعی
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دهد و به همین دلیل کمتر را با عالیم جسمی نشان می همبستگی دارد. بیش از جوان ها، افسردگی شان خود

 شود. تشخیص داده می

 وضعیت تاهل

و یا طالق  اختالل افسردگی اساسی بیشتر در افرادی پیدا می شود که هیچ ارتباط بین فردی نزدیکی ندارند،

 گرفته یا متارکه کرده اند. 

 اقتصادی و فرهنگی  -مسایل اجتماعی

اقتصادی  -یهیچ ارتباطی بین وضعیت اجتماعمیزان شیوع اختالالت خلقی در میان نژادهای مختلف یکسان است. 

 هری است. شافراد و اختالل افسردگی اساسی پیدا نشده است. افسردگی در نواحی روستایی شایع تر از نواحی 

 اختالالت همزمان

و اختالل  ،OCD اختالل وابستگی به الکل، اختالل هول، شایع ترین اختالالت همراه عبارتند از سوءمصرف یا

ا همزمان اضطراب اجتماعی. در افراد دچار اختالالت مصرف مواد و اختالالت اضطرابی خطر بروز طول عمر ی

 اختالالت خلقی باالتر از جمعیت عمومی است. 

الکل بیشتر از  . وابستگی زن ها بهاضطراب، وابستگی به الکل، اختالالت مرتبط با سایر مواد، بیماری های طبی

ز افسردگی به وابستگی مردها به الکل با تشخیص همزمان افسردگی ارتباط دارد. افسرده ها اغلب برای خالصی ا

پردازند. افسردگی به ویژه در سالمندان به طور شایعی با مصرف مواد محرک از قبیل کوکائین و آمفتامین می

 بیماری های طبی همراه است. 

 تشخیص افتراقی

دهد: بیماری پارکینسون، بیماری های شایع ترین مشکالت عصبی که خود را به صورت عالیم افسردگی نشان می

وصا  در موجب دمانس از جمله آلزایمر، تشنجع بیماری های عروقی مغز و توده ها، تشنج لوب گیجگاهی مخص

ه های های قدامی شایع تر از خلفی است،  تودطرف راست، شبیه عالیم افسردگی است. افسردگی در  سکته 

 ممکن است با عالیم افسردگی همراه شود.  ی دیانسفالی و گیجگاهیناحیه

دمانس کاذب: عالیم ناگهانی و با عالیم افسردگی از جمله مالمت نفس همراه است. مشکالت شناختی در طول 

ودنشان نمی دهند. ولی بیماران دمانس واقعی، کند و کوششی برای پاسخ دادن به سواالت از خروز تغییر می

 کنند. کنند، بیماران افسرده در طول مصاحبه با تشویق و ترغیب شروع به یادآوری  میافسانه سازی می
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الیم عتواند یکی از خصایص تقریبا  همه اختالالت روانی باشد. افتراق میان اختالالت افسردگی دارای افسردگی می

 ت اضطرابی دارای عالیم افسردگی شاید دشوارترین افتراق باشد. اضطرابی و اختالال

خواب و  EEGهفتگی در ن -REMدر موارد بسیار دشوار، غیرطبیعی بودن نتیجه آزمون دگزامتازون، کوتاه بودن 

دار اختالل  منفی بودن نتیجه آزمون تزریق الکتات، به نفع تشخیص افسردگی اساسی است. داغدیدگی غیر عارضه

شوند و این تشخیص در زمانی درست است که وانی نیست البته برخی از آن ها نهایتا  دچار افسردگی اساسی میر

ساسی اسوگ رفع نشده باشد و افتراق بین این دو بر اساس شدت و مدت عالیم است. عالیم شایع افسردگی 

د دکشی، احساس اینکه فرحاصل داغدیدگی رفع نشده: اشتغال خاطر شدید به احساس بی ارزشی، فکر خو

دام به کاری)نه قصوری( کرده که باعث مرگ طرف شده، مومیاگری،  واکنش سالگرد بسیار شدید که گاهی اق

 شود. خودکشی هم در آن دیده می

 سبب شناسی

 زیستی

قی دارند. آمین های زیستی: نوراپی نفرین و سروتونین، بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختالالت خل

ه محکم و آدرنرژیک و پاسخ بالینی به داروهای ضد افسردگی تنها داد Bهمبستگی میان تنظیم کاهش گیرنده 

ی پیش داللت دارد. گیرنده هاقانع کننده ای است که بر نقش مستقیم دستگاه نورآدرنرژیک در افسردگی 

دار نوراپی ها موجب کاهش مقسازی این گیرندهآدرنرژیک هم در افسردگی دخالت دارد. چون فعال B2سیناپسی 

رند و از نظر بالینی هم موثرند مانند هایی که خواص نورآدرنرژیک داگردد. وجود ضدافسردگینفرین آزاد شده می

 نوراپی نفرین است.  ونالفاکسین، تایید دیگری بر نقش

د، امروزه ها از قبیل فلوکستین، در درمان افسردگی دارن SSRIای که کنندهسروتونین: به خاطر اثر خیره

دانند. در برخی بیماران دارای تکانه های خودکشی، غلظت سروتونین را بیش از همه با افسردگی مرتبط می

 افته است. ی بازجذب سروتونین در سطح پالکت ها، کاهش یو تراکم محلول ها CSFمتابولیت های سروتونین در 

یافته باشد. داروی کاهنده غلظت دوپامین: فعالیت دوپامینی ممکن است در افسردگی کاهش و در مانیا افزایش 

ل تیروزین، دوپامین از قبیل رزرپین باعث ایجاد عالیم افسردگی، و داروهای افزایش دهنده دوپامین از قبی

غلظت دوپامین مثل بیماری پارکینسون، با  دهد. بیماری کاهندهآمفتامین و بوپروپیون، افسردگی را تخفیف می

دوپامین  ایجاد عالیم افسردگی مرتبط است. دو نظریه در مورد ارتباط دوپامین با افسردگی، کژکاری مسیر

 است. D1 ی مزولیمبیک، و کم کاری گیرنده
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 -ندی روانیقی، کسبب بیحالی، کم رم کولینرژیک در افراد سالمسایر آشفتگی نوروترانسمیترها: آگونیست های 

توانند در توانند عالیم افسردگی را تشدید کنند و مانیا را تخفیف دهند. هم چنین میشوند و میحرکتی می

راتی شبیه افسردگی شدید ایجاد ( و خواب موش ها تغییHPAفوق کلیه ) -یپوفیزه -فعالیت محور هیپوتاالموس

ر وص دستگاه های مزوکورتیکال و مزولیمبیک اثبر روی مسیرهای مونوآمینی صعودی، بخص GABAکنند. 

 و مغز مشاهده شده است.  CSFدر پالسما،  GABAمهاری دارد. در افسردگی کاهش 

تواند تغییراتی در وضعیت کارکردی نورون ها ایجاد تغییرات تنظیم هورمونی: استرس طول کشیده )شدید( می

ی روحی، ی ضربهدهد، سابقهیمر انسان های افسرده نشان شود.  مطالعات دکرده و نهایتا  سبب مرگ سلولی می

همراه  و تغییرات ساختمانی)آتروفی یا کاهش حجم( قشر مخ HPAدر اوایل زندگی با افزایش فعالیت محور 

 است. 

سرکوب در  صبح بعد و یا از بین رفتن 8به دنبال تجویز دگزامتازون شبانه، عدم سرکوب کورتیزول در ساعت 

 است.  HPAبعدازظهر، نشانگر اختالل در مهار پس خوراندی محور  11ا ی 4ساعت 

شوند، قبال  کژکاری شناسایی دی که برای افسردگی ارزیابی میدرصد افرا 10-5فعالیت محور تیرویید: حدود 

 ی تیرویید داشته اند. نشده

شود.  مهار می CRHن و و دوپامین تحریک و توسط سوماتو استاتی NEترشح آن توسط (: GHهورمون رشد )

 یابد. سطح سوماتو استاتین در افسردگی کاهش و در مانیا افزایش می

شود.  پاسخ شود. و ترشح آن توسط دوپامین مهار میهیپوفیز آزاد می پروالکتین: بر اثر تحریک سروتونین از غده

 ت. کند پروالکتین به آگونیست های مختلف سروتونین در افسردگی گزارش شده اس

 تصویربرداری کارکردی و ساختمانی مغز

تراکم های باال در نواحی تحت قشری نظیر نواحی اطراف  ر شده است افزایش بسامدیافته ای که بیش از همه تکرا

و سالمندان شایع ترند. بزرگی بطن ها، آتروفی  Iبطن ها، عقده های قاعدگی و تاالموس است و در دو قطبی 

یابد. ی دمدار یا هیپوکامپ یا هر دو کاهش میقشری، گشاد شدن شیارها نیز گزارش شده است. در برخی هسته

بیماران افسرده یافت شده کاهش متابولیسم قدام مغز است که در سمت چپ،  PETیافته ای که بیش از همه در 

یابد. ی راست بیشتر کاهش میی چپ و درمانیا متابولسیم نیم کرهگی متابولیسم نیم کرهبارزتر است. در افسرد

در سایر مطالعات کاهش جریان خون یا متابولیسم مغز یا هر دو در راه های اعصاب دوپامنیرژیک دستگاه های 

لیمبیک  ر چند ناحیهمزوکورتیکال و مزولیمبیک بیماران افسرده گزارش شده است. افزایش متابولیسم گلوکز د
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ی خانوادگی اختالل خلقی( دیده شده است که با نشخوارهای )افسردگی شدید عود کننده و بیماران با سابقه

قشر  -1 تنظیم هیجانات طبیعی اهمیت دارد: مغز در بستگی دارد. در زمینه خلق چهار ناحیهمزاحم فکری هم

 ل. آمیگدا -4المپ هیپوک -3الی قدامی سینگو -2( PFC) جلوی پیشانی

تارهای اجتنابی راست در رف PFCشود. و چپ در رفتارهای تکراری یا هدفمند بیشتر دیده می PFCفعال شدن 

 و مهار تعقیب فعالیت های لذت بخش دخالت دارد. 

کند، دارای دو به عنوان نقطه ادغام درون دادهای توجهی و هیجانی عمل می(: ACC) قشر سینگوالی قدامی

. بخش ACCو بخش شناختی در نواحی پشتی  ACCبخش است: بخش عاطفی در نواحی سری و شکمی زیر 

کنترل  ACCی و سایر نواحی قشر ارتباط دارد. فعال ساز PFCاول بانواحی لیمبیک ارتباط دارد و بخش دوم با 

شده یا وقتی فرد با کند. به خصوص زمانی که دستیابی به هدف با مانع روبرو انگیختگی هیجانی را تسهیل می

ی پوکالمپ در یادگیری و حافظه، شرطی سازی، ترس تنظیم مهارف های جدیدی روبه رو شده است. هیهد

یگدال مستلزم پیوند بین هیپوکالمپ و آم( Contextual) فتاریری هیجانی یا بایادگی HPAفعالیت محور 

 است. 

شری قآمیگدال: پردازش محرک های جدید دارای اهمیت هیجانی و هماهنگ سازی یا سازمان دهی پاسخ های 

ی آن، است نامیدند. احتماال  ابهام یا تازگی محرک و نه تنفس آزاندهاست. آمیگدال را قلب دستگاه لیمبیک می

 شود. که سبب فعال شدن آمیگدال می

 تغییرات خواب در افسردگی

فزازیش دمای مرکزی بدن. تلفیق ا -REM 4افزایش  -3اهش حجم کلی خواب ک -2ایش بیداری شبانه افز -1

 NREMی خواب ی نخستین دورهو کاهش خواب موج آهسته، منجر به کاهش قابل مالحظه REMافزایش 

خواب پس از شروع خواب با کاهش  GHنامند. کاهش ترشح می REMشود. که این پدیده را کاهش تاخیر می

و نقایص خواب  REMکاهش تاخیر  Traitی یک رفتار صفت مانند است. موج عمیق مرتبط است و نشان دهنده

مانند. بیمارانی که ناهنجاری های مشخص خواب دارند ی افسردگی باقی میموج آهسته، پس از بهبودی دوره

 برند. رو درمانی بیشتر سود میال است و از دادهند و خطر عود مجدد باکمتر به روان درمانی پاسخ می

 عوامل ژنتیک

 -10 خانواده ها: اگر یکی از والدین مبتال به اختالل خلقی باشد خطر ابتالی فرزند وی به اختالل خلقی مطالعه

 شود. درصد است و اگر هر دو والد مبتال باشند این خطر دو برابر می 25
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ی دوقلوها است. ژن برای تفکیک عوامل ژنتیک از محیطی، مطالعهبررسی فرزندخوانده ها: قدرتمندترین رویکرد 

دهند. میزان همگامی اختالل خلقی در ناسی اختالالت خلقی را توضیح میشدرصد سبب  70-50ها فقط 

( DZدرصد گزارش شده که این میزان در دوقلوهای دوتخمکی همجنس ) 70-90( MZدوقلوهای یک تخمکی )

 درصد بوده است. 35 -16

 اجتماعی -عوامل روانی

ترین واقعه با کند. مرتبطی دیرپا در وضعیت زیستی مغز ایجاد میانجامد تغییراتی اول میاسترسی که به دوره

ترین سالگی است. استرس محیطی که بیش 11پیدایش بعدی افسردگی، از دست دادن یکی از والدین پیش از 

ساز دیگر بیکاری است که سه برابر ت دادن همسر است عامل خطری افسردگی دارد از دسرابطه را با شروع دوره

 ی افسردگی اساسی را گزارش کنند. بیشتر از شاغلین به کار احتمال دارد عالیم یک دوره

عد هیچ نوع شخصیت یا صفت شخصیتی واحدی نیست که فردی را منحصرا  به افسردگی مست عوامل شخصیتی:

مانند  الت شخصیت ممکن است در معرض خطر بیشتری برای افسردگی باشندسازد افراد مبتال به برخی اختال

 ی و مرزی. هیچ مدرکی دال براینکه یکی از اختالالت شخصیت با پیدایش بعدی دوقطبیجبری، نمایش -وسواسی

I  ا اختالل یهمراهی داشته باشد، در دست نیست. دیس تایمی و سیکلوتایمی با پیدایش بعدی افسردگی اساسی

ی افسردگی است. در ارتباط دارند. وقایع پراسترس اخیر قوی ترین پیش بینی کننده برای شروع دوره Iقطبی دو

ست ابیشتر ممکن  پژوهش ها دیده شده عوامل استرس زایی که از نظر بیمار بر اعتماد به نفس او اثر منفی دارند،

 ایجاد افسردگی کنند. 

م آن را افسردگی توسط زیگموند فروید تبیین شد و کارل آبراها درک سایکودینامیک عوامل سایکودینامیک:

دهانی، ارتباط افسردگی با فقدان  گسترش داد. دیدگاه کالسیک روانکاوی آشفتگی ارتباط با نوزاد مادر در مرحله

ی راحتی حقیقی یا خیالی، درونی سازی ابژه های از دست رفته به عنوان مکانیسم دفاعی در برابر رنج و ناابژه

شود، احساسات ی از دست رفته با دیدی آمیخته از عشق و نفرت نگریسته میهمراه با فقدان ابژه، از آنجا که ابژه

 گردند. خشم متوجه خود و داخل می

دانست. ادوارد ببرینگ: افسردگی زمانی شکل مالنی کالین، افسردگی را متضمن ابراز پرخاشگری به محبوب می

شود. ادیت یاکوبسن ی آرمان های بسیار کمال طلبانه و ناتوانی در رسیدن به آنها آگاه میز فاصلهگیرد. که فرد امی

دانست که قربانی والدین شکنجه گر شده است. از نظر افسردگی را شبیه وضعیت کودک ناتوان و درمانده ای می

کنند. او به این شخص که فرد زندگی می سیلوانا آریتی بسیاری از افراد افسرده نه برای دل خود، که برای دیگران

تواند هرچیز حتی یک اصل باشد. هاینتس گردد که میکند دیگری غالب اطالق میافسرده برای او زندگی می
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برای رشد، نیازهای معینی دارد که والدین باید  Selfشناسی خود( معتقد بود خود کوهوت )ابداع کننده روان

 اد به نفس و انسجام در کودک شکل گیرد. برآورند تا احساس مثبت اعتم

افسردگی زا نامیده  واره هایی در افراد مستعد افسردگی که طرحتحریف شناختاین نظریه روی  شناختی: نظریه

محیط  -2ربوط به خود مدیدگاه های  -1: را مطرح کرد سه گانه افسردگی نظریه . آرن بک، تمرکز داردشوندمی

 ینده، انتظار رنج و ناکامی. آ -3یا جهان متخاصم و پرتوقع 

داند که باعث نقص رویدادهای غیر قابل کنترل مربوط می افسردگی را به تجربه درماندگی آموخته شده: نظریه

شود. کنش به شوک الکتریکی( میانگیزش شناختی )عدم تالش برای فرار از شوک( و نقص هیجانی )کاهش وا

آیند که سبب از بین رفتن عزت نفس وجود میدرونی ب در واقع متعاقب رویدادهای ناگوار خارجی، توجیهات کلی

ش احساس کنترل و غلبه بر محیط به بیمار بنا بر این نظریه، بهبود و درمان را بر آموز گردند، رفتارگرایان بنامی

 نهند. می

 درمان افسردگی

ست. انخستین و حیاتی ترین تصمیمی که پزشک باید بگیرد در اختالالت خلقی، درمان بستری یا سرپایی 

ست. شواهد درمانی و دارودرمانی موثرترین درمان برای افسردگی اساسی امطالعات حاکی است که ترکیب روان

 رو به فزاینده، موید اثربخش بودن درمان روان پویشی افسردگی است. 

 درمان بین فردی،  ₌ ی کژکاری اجتماعیمختصر -

 رفتار درمانی شناختی و درمان دارویی،   ₌ کژکاری شناختی -

 دارو درمانی،  ₌ کژکاری شدید شغلی -

 ترکیب درمان بین فردی با دارو درمانی.  ₌ باال بودن شدت افسردگی -

ردی ریشه درمان بین فردی: جرالد کلرمن: دو فرض اساسی در درمان افسردگی داشت اول اینکه مشکالت بین ف

یمار نیز نقش در روابط دوران کودکی دارد. و دوم اینکه این مشکالت در دوام و تسریع عالیم افسردگی فعلی ب

ی برای افسردگی وثرترین اسلوب روان درماندارند. نتایج برخی مطالعات نشان داده اند روان درمانی بین فردی م

این شیوه، رویکرد فعال  ، مشخصهجلسه است 16 -12شدید، بدون دارو درمانی است.طول مدت این درمان 

 درمانی است. 

رویکرد سایکودینامیک: این رویکرد آسیب شناسی و علت اختالل افسردگی را در واپس روی ایگو، آسیب دیدگی 

ل نشده ماندن تعارض مربوط می داند. در این رویکرد درمانگر به صورت ابراز گرانه همدالنه اعتماد به نفس و ح
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خانواده در این رویکرد مهم نیست و کاری به سایر افراد  بازتابنده است، نقش همه -کند، نقش او مفسرعمل می

 مهم نداریم. 

 ل در نتیجهویکرد مشتمل بر تفکر معوج، مالشناسی در این رآسیب  شناختی: آدلر، افالطون، بک، راش. رویکرد

است.  هندهشکل د -نگر آموزندهنقش درما است.خود، دیگران و جهان  دیدگاه های منفی آموخته شده درباره

، از همسر ستا)منطقی(  تجربه گرایی هم کوشانه اساس تن دادن به تکالیف علمیو مثبت به جا، انتقال،  رابطه

 شود. عینی از رفتارهای بیمار کمک گرفته می به عنوان گزارش دهنده

مختل بودن  لشام رویکرد بین فردی: میر، سالیوان، کلرمن، وایسمن. آسیب شناسی افسردگی از منظر این دیدگاه

 جتماعی یا ارضاکننده نبودن آنها است.روابط بین فردی، فقدان پیوندهای چشمگیر ا

غیرانطباقی و آموزش روابط جدید از راه ارتباط و پرورش مهارت  یر روابطتبیین و تدب محیطی: -فنون ارتباطی

ی انتقال مثبت بدون ، رابطهتجویزگر است -ی اطالعاتی در مورد بیماری، درمانگر آشکارسازهای اجتماعی، ارایه

مستعد  و کار در تفسیر، درمانگر برای تاثیرگذاری و توصیه نقش فعالی برعهده دارد. بررسی نقش همسر و خانواده

 ی زناشیویی آنها. شدن بیمار به افسردگی و اثرات بیماری بر رابطه

 م مربوط به بیماری در سه رویکردمتغیرهای عا

ن تفکر کاربردی در رویکرد روان پریشی چندان نیازی به هدایت و راهنمایی نیست، در درمان شناختی نیاز به بود

بین فردی به وجود  دارد، در درمان زیاد به هدایت و راهنمایی نیازیعنی منطقی در بیمار است و به طور متوسط تا 

ت و تغییری جدید در نقش فرد یا وضعیت زندگی، واکنش سوگ غیرطبیعی و نیاز اندک تا متوسط به هدای

 راهنمایی. 

 مزایا و محدودیت های سه رویکرد روان درمانی

تکیه بر منابع بیرونی به درون خود توجه کند. جای  تشویق بیمار به حل مشکل به رویکرد روانپویشی: -1

 دارد. محدودیت: سایر عوامل مانند عوامل بین فردی یا محیطی را از نظر دور می

 دهد. مزیت: نامحدود بودن این درمان مجال دست یابی به اهداف بلند مدت را می

شود. که نگرش یرا باعث میمحدودیت: غیراقتصادی و ارزیابی اش دشواراست، موضوع درمانگر خنثی و پذ

کند. بنابراین غیرقضاوت گرانه و عینی به طور حتمی حاصل شود، گوش سپردن توام با پذیرش را هم فراهم می

شود. هیچ فن خاصی گیرد. واپس روی ناشی از انتقال باعث آرمانی شدن مفرط درمانگر میانتقال راحت شکل می
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شود. ی بیمار میی شکایات غمگینانهگذشته باعث تکرار و رد گونه برای افسردگی پیدا نشده است. تاکید بر

موردی طولی رویکرد مفیدی برای ارزیابی و پیگیری دقیق هر بیمار معینی است ولی به درد تحقیقات  مطالعه

نواده کنترل شده یا مقایسه ای نمی خورد. به دلیل خنثی بودن درمانگر از سایر رویکردهای مفید درمانی مانند خا

شود. بیمار باید کالم آوری و ذهنیت روان شناختی داشته باشد که باعث درمانی و دارو درمانی کمتر استفاده می

 شود. حداکثر بصیرت می

مکن است کلیت فرد به ویژه جز عاطفه اش مغفول موقعیت سنجی ملموس و عینی دارد، مرویکرد شناختی:  -2

ماند. ی او وتعارض های پنهانش از نظر دور میی بیمار، مشکالت پیچیدهقهبماند، به دلیل رویکرد عالمتی، ساب

کند. شاید کوتاه بودن هدف اصلی رفع عالیم است، مقرون به صرفه است و انتظار بروز سریع تغییر را فراهم می

ها و ارزش ل دیدگاهیبه انعطاف پذیری منجر شود یا به قدر کافی انجام نشود. القا و راهنمایی درمانگر احتمال تحم

رود. سادگی ظاهری فنون ها را دارد. بنابراین حس مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس بیمار تدریجا  تحلیل می

ژوهش در شناختی ممکن است باعث دست کم گرفتن مهارت های فنی الزم شود. ادعای رقابت با دارو درمانی پ

فسردگی زا اداشتن تفکر منطقی امکان پرداختن به مفروضات مورد اثربخش بودن آن را تشویق کرده است. لزوم 

ان شود.  بیمارانی که وضعیت شناختی شان مختل است ممکن است نتوانند از این درمان سود برند. بیمارفراهم می

 یابند. درون نگر هم که ذهن بسیار پیچیده ای دارند آن را بسیار ساده و سطحی می

شود. مثل خانواده و اجتماع. بنابراین به روابط زن و مرد یار بزرگتری پرداخته مبه رفترویکرد بین فردی:  -3

شود.  ممکن است به عوامل و نیروهای درون روانی توجهی نشود. اتکای مفرط بر عوامل خارجی ممکن تاکید می

حدود بودن ت، ماست باعث رفع موقتی عالیم شود. مقرون به صرفه، به دلیل درگیری خانواده پیشگیرانه هم هس

کند. نقش حمایتی درمانگر در روابط بین فردی اش، با مدت درمان میزان رشد و استقالل یابی فرد را محدودمی

شود. )احتمال وابستگی به درمانگر(، حق دادن به بیمار باعث وابستگی و در صورت دوری،  خشم بر درمانگر می

ه تنهایی و هم با باست باعث انفعال او گردد، این رویکرد را هم بیمار برای اتخاذ نقشی که بر عهده گرفته ممکن 

شود. ترکیب کرد، ترکیب با سایر درمان ها به مهارت باال در سایر به کار برد. خاصه با زوج درمانی میتوان میدارو 

بر مسایل  . تاکیدبه تفاوت های دوجنس در روابط خانوادگی پرداختتوان میزمینه ها نیاز دارد و سخت است. 

 آورند. زناشویی ممکن است موجب سوگیری در مورد مجردها گردد، زنان بیشتر به این رویکرد روی می

بین فردی   وراه هایی برای آموزش و درمان و تعیین اثربخشی به صورت تجربی در مورد هر دو رویکرد شناختی 

مکن است برای مسایل مبل پژوهش باشند خواسته اند قاصادق است. دو رویکرد شناختی و بین فردی چون می

 ی بالینی، راه حل ساده ای ارایه بدهند. پیچیده
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شود. که فرد از اجتماع باز خورد گوید که الگوهای غیرانطباق رفتار موجب میرفتار درمانی در مورد افسردگی می

و تخفیف  ت نه فقط تسکینمفید چندانی نگیرد و صریحا  طرد شود. هدف درمان روانکاوی تغییر ساختار شخصی

رخوردار شدن عالیم، افزایش اعتماد بین فردی، صمیمیت، مکانیسم های مدارا، قابلیت در سوگ نشستن و قدرت ب

 شود. که مکانیسم اثر آن معلوم نیست. از حاالت روحی و هیجانی وسیعی، تحریک عصب واگ سبب بهبود خلق می

 موارد کاربرد روان درمانی در افسردگی

ری یا کاهش خرسندی یا میل جنسی، افزایش وزن غیرچشمگیر، پرخوابی، دیدن رویای بد یا کابوس، بی قرا

س، حواس احساس کندشدگی، بی انگیزگی یا بی ارادگی، احساس گناه نابجا، اعتماد به نفس اندک، مالمت نف

انزوا از  یدی یا درماندگی،پرتی، کندی در  تفکر یا تصمیم گیری، وجود شناخت های منفی، احساس مزمن نوم

تالل دیس تایمی(، تنی یا خود بیمارانگاری(، فقدان بار وراثتی )اخجامعه یا ترس از طرد یا شکست )شکایات روان

ختالل اعوامل استرس زای روانی اجتماعی  نظیر از دست دادن یکی از اشخاص مهم، تغییر منزلت یا نقش، 

 شخصیت وابسته، بی کفایت، خودآزار. 

 رویکرد سایکودینامیک به دارودرمانی: مصرف دارو برای نشانه های نباتی شدید عاقالنه است. 

ت یعنی در درمان شناختی: در مواردی که بیمار به شناخت درمانی پاسخ خوبی نداده است یا رهایی از بن بس

 شود.  افسردگی شدید که بهبود عالمتی الزم است از دارو استفاده می

شود.  دارو اقع میوفردی: درمان بین فردی و دارو هر یک اثری جداگانه دارد و در زمان متفاوتی موثر رویکرد بین 

ی اختالالت خلقی، آشفتگی نهد. مشخصهبر عالیم نباتی، روان درمانی به افکار خودکشی، کار و عالیق بیمار اثر می

 خواب است. 

 موارد کاربرد دارودرمانی در افسردگی

تی، باتی، بی لذتی، کاهش میل جنسی، کاهش وزن چشمگیر، سحرخیزی، پرتحرکی تا کندی حرکنشانه های ن

مرکز و تسلط بر تبهت ناشی از افسردگی، هذیان هیچ انگارانه یا خود مالمت گرانه یا توهم شنوایی، ناتوانی از 

ای هول، هراس، هذیان گزند، ی آن، دوره هافکار، بروز حاد، دوره ای و مهار ناپذیر اقدام به خودکشی یا نقشه

نند دمانس کاذب، عالیم جسمی یا هذیان های جسمی، وجود بار وراثتی، وجود سایر اختالالت روانی ما

 جبری.  -اسکیزوفرنی، وابستگی به الکل، بی  اشتهایی عصبی، اختالل شخصیت، مرزی، نمایشی، وسواسی
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 دارو درمانی

زاج و مگیرد که عوارض داروی تجویزی باوضعیت جسمانی بیمار، انتخاب ضدافسردگی بر اساس این صورت می

تین نخس(، TCASو ضد افسردگی های سه حلقه ای )MAOIS سبک زندگی بیمار کمترین تداخل را داشته باشد. 

 5/2کمتر از  و قدیمی ترین داروهای ضد افسردگی هستند. موارد درمان پیشگیرانه در افسردگی: فاصله دوره ها

ار در دوره های اجتماعی بیم -خودکشی چشم گیر در دوره های قبلی، مختل شدن ناکارکرد روانی سال، فکر

 ستند. هقبلی. فقط بیمارانی که افسردگی های عود کننده یا مزمن داشته اند، کاندید درمان نگهدارنده 

ها پاسخ SSRIها یا  MAOIبیمارانی که دچار افسردگی اساسی یا خصایص آتیپیک هستند )مالل هیسترویید( به 

 هتری می دهند. بدهند. البته بیشتر به اولی پاسخ بهتری می

ردگی در مقایسه با دارودرمانی در درمان افسردگی با خصایص روانپریشانه موثرتر است. افس ECTدرمان 

تالل هول + گذارند. اخهای سروتونرژیک و نورآدرنرژیک تاثیر میمالیخولیایی: ضدافسردگی هایی که بر گیرنده

 عیین کننده است. تابتالیی اختالل غیرخلقی در انتخاب درمان ها. در موارد هم SSRIای ها یا حلقهسه ₌ افسردگی

 درجه بندی هایی برای برآورد عینی افسردگی

است،  50افسردگی حداقل  ی نشان دهندهو نمره 34ی طبیعی حداکثر خبری، نمره گزاره 20 (:zungتسونگ )

 دهد. بیشتر تظاهر عاطفی را نشان می

شود. ، درجه بندی ی پزشک سنجیده میشدت بیماری براساس گزارش خود بیمار و مشاهده(: Raskinراسکین )

دهد و عالیم ثانویه. طیف درجه ی بیمار، رفتاری که بروز میامتیازی شامل سه بعد در هر درجه، گزارش کالم 5

 به باال افسردگی است.  7است. سه طبیعی و از  30 – 13از 

شود. به هر گزاره نمره داد، می 2و صفر تا  4گزاره خبری، صفر تا  24 (:Hamilton) (HAM-Kهمیلتون )

 است.  بالینی با بیمار است. براساس مصاحبه 76نمره کل صفر تا 

 

 خوییاختالل افسرده

 های تشخیصی مالک

توصیف  DSM-IVخویی است که در این اختالل بیانگر تحکیم اختالل افسردگی اساسی مزمن و اختالل افسرده

 شده است.
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A خلق افسرده در بخش عمده روز، بیشتر روزها، به صورتی که با گزارش ذهنی یا مشاهده دیگران، به مدت .

 شود.مشخص میسال  2حداقل 

 :سال باشد.  1 پذیر و مدت باید حداقلتواند تحریکدر کودکان و نوجوانان، خلق می توجه 

B:در حالی که فرد افسرده است، وجود دو )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر . 

 اشتهایی یا پرخوری.. کم1

 خوابی یا پرخوابی.. بی2

 . انرژی کم یا خستگی.3

 . عزت نفس پایین.4

 گیری.تمرکز ضعیف یا مشکل تصمیم .5

 . احساسات ناامیدی.6

C ه در هربار، بدون ما 2سال برای کودکان یا نوجوانان(، فرد هرگز بیش از  1ساله اختالل ) 2. در طول این دوره

 نبوده است.  Bو  Aهای مالک نشانه

Dوجود داشته باشند.سال  2اساسی ممکن است به طور مداوم به مدت  های اختالل افسردگی. مالک 

Eاند.خو برآورده نشدهها هرگز برای اختالل ادواری. هرگز دوره مانیک یا دوره هیپومانیک وجود نداشته و مالک 

Fنی مشخص یا . این اختالل با اختالل اسکیزوافکتیو مستمر، اسکیزوفرنی، اختالل هذیانی، یا طیف اسکیزوفر

 شود.بهتر توجیه نمی پریشی دیگرنامشخص دیگر یا اختالل روان

Gمصرف موادمخدر، دارو( یا بیماری جسمانی دیگر )مثلها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء. نشانه 

 کاری تیروئید( نیستند.کم

Hهای مهم دیگر عملکرد جتماعی، شغلی، یا زمینهبالینی در عملکرد ا مالحظهها ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه

 کنند.اد میایج

 :شوند که در فهرست نشانه مخصوص های دوره افسردگی اساسی چهار نشانه را شامل میچون مالک توجه

های افسردگی خواهند خویی( وجود ندارند، تعداد بسیار محدودی از افراد نشانهاختالل افسردگی مداوم )افسرده

داوم را برآورده نخواهند کرد. سردگی مهای اختالل افسال ادامه یافته باشند، اما مالک 2داشت که بیشتر از 

 های کامل دوره افسردگی اساسی در مقطعی از دوره کنونی بیماری برآورده شده باشند، باید تشخیصاگر مالک

تالل اختالل افسردگی اساسی داده شود. در غیر این صورت، تشخیص اختالل افسردگی مشخص دیگر یا اخ

 افسردگی نامشخص موجه است. 
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 ینی ویژگی های بال

ی مانیا یا هیپومانیا وجود خلق افسرده حداقل به مدت دوسال، در کودکان و نوجوانان یک سال، هرگز نباید دوره

ون گه گاه بیشتر بر اختالل عملکرد نباتی تاکید شده است برای اختالل دیس تایمی، چ DSMداشته باشد. در 

کند. آشفتگی اشتها و لیبیدو از مشخصات این اختالل نیستند، سرآسیمگی عالیم افسردگی اساسی را پیدا می

دشواری تصمیم یا پرخوری، یا پرخوابی، ضعف در تمرکز یا  شود. کم اشتهاییرکتی هم مشاهده نمیح -روانی

یشتر نشانه گرفتن، کمبود انرژی یا خستگی، نومیدی، کاهش اعتماد به نفس. افسردگی بیشتر عینی است یعنی ب

الگی یا بیشتر س 21سالگی، دیرآغاز از  21دارد. دیس تایمی عالمت دارد و بیشتر ذهنی است. نوع زودرس قبل از 

تواند وجود داشته باشد که هر دو وع، افسردگی اساسی میسال پس از شر 2است. قبل از اختالل دیس تایمی و 

بوده است. دیس تایمی یک اختالل ن ماه فارغ از عالیم 2شود.  طی بیماری فرد هرگز بیش از اختالل مطرح می

شود. که دچار اختالالت هراسی و اضطرابی هستند ولی اضطراب ناهمگون است. غالبا  بیمارانی تشخیص داده می

 بالینی آن نیست.  از اجزای

ختالل اتایمی افسردگی خفیف، درازمدت، و نوسان دار است. خصوصیات اصلی این های دیسبارزترین ویژگی

ان مبتال به دیس تایمی در بیمار ندگی، اشتغال ذهنی با بی کفایتی.اندوه همیشگی، نگرانی، لذت نبردن از ز

ه نگر، دیس یان سالمندان شایع است. طبق مطالعات آینداختالالت جسمی ناتوان کننده و مزمن، به ویژه در م

شود. تشخیص افتراقی آن با افسردگی اساسی تفاوتی تایمی نهایتا  به صورت دوره های افسردگی عارضه دار می

ی بودن و سالم گذار. تفاوت با افسردگی فرعی در دوره ا ردگی مینور و افسردگی عود کنندهندارد. اختالل افس

ز دوره ای با در بین دوره ها در افسردگی فرعی است. بیماران دچار اختالل دیس تایمی تقریبا  هرگ بودن خلق

 خلق سالم ندارند.

ی روان پزشکی سایر اختالالت روان پزشکی بروز کند. قبال  بیماران را دچار تواند به صورت عارضهاین اختالل می

دانستند، وجه افتراق آن از افسردگی اساسی این است که دیس یروان نژندی افسردگی یا افسردگی روان نژندانه م

 -2ن؛ و دوره ای بود -1ی گذرا: تایمیک ها همیشه افسرده بوده اند. تفاوت این اختالل با افسردگی عود کننده

 شدیدتر بودن عالیم در افسردگی عودکننده گذرا. 

 بروز و همه گیر شناسی

الگی حتما  بیماری شروع شده است. سابقه خانوادگی بیماران مبتال به س 30 -20شروع زودرس دارد و در سن 

دیس تایمی، نوعا  مملو از اختالالت افسردگی و دوقطبی است. سیر مداوم و متناوبی دارد. شروع  بی سرو صدا در 

شود. میدرصد از کل افراد به آن مبتال هستند، تفاوت جنسیتی مشاهده  ن 6 -5کودکی یا نوجوانی. شایع است 
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شایع تر از مردان درهر سن و سالی است. در افراد مجرد، جوان و کم درآمد نیز شایع تر است.  64در زنان زیر 

شود. که دراین صورت احتمال فروکشی آن بین  دوره ها کمتر است. ممکن بیشتر با افسردگی اساسی مشاهده می

مواد و اختالل شخصیت مرزی نیز دچار باشند. این  است همزمان به اختالل اضطرابی به ویژه پانیک، سوءمصرف

 اختالل در بستگان درجه اول مبتال به افسردگی اساسی شایع تر است. 

 سیر و پیش آگهی

شود. بیمارانی که عالیمشان سالگی اختاللشان شروع می 25درصد از بیماران به طور خزنده و پیش از  50تقریبا  

قرار دارند. البته بیشتر  Iقطبی در معرض خطر افسردگی اساسی و اختالل دو شود. در سیر اختاللزود شروع می

ی کلی درصد هرگز بهبود نمی یابند پیش آگه 25افسردگی اساسی، پیش آگهی دیس تایمی متغیر است. حدود 

 در صورت درمان خوب است. 

 سبب شناسی 

 زیستی

نهفتگی  –Remپاتوفیزیولوژی تفاوت دارد. کاهش عالیم آن اساس زیستی مشابهی با افسردگی اساسی دارد. اما 

شود.  محور فوق کلیوی و تیرویید بیش از سایر مسیرهای در دیس تایمی هم مشاهده می REMو افزایش چگالی 

تر از کم DSTعصبی درون ریز در افسردگی اساسی و دیس تایمی نقش دارند. در بیماران دیس تایمی نتایج 

 شود. افسردگی اساسی غیرطبیعی می

 اجتماعی -وامل روانیع

انجامد. کارل آبراهام: جوانی میعدم انطباق با مسایل نوجوانی و  روان پویشی: نقص در رشد شخصیت و ایگو که به

زند. مکانیسم دفاعی که در این تعارض های موجود در افسردگی حول صفات آزارگری دهانی و مقعدی دور می

 رود واکنش وارونه است. به کار میافراد 

بط اوایل زندگی نظریه روانکاوی: فروید معتقد بود در سوگواری و مالیخولیا وجود نوعی احساس طرد شدگی در روا

دانست، افراد مستعد به افسردگی از نظر دهانی وابسته اند و الزم است را در آسیب پذیری به افسردگی دخیل می

را به او معطوف  با فقدان، اثر را درونی و خشم خودنیازهای خودشیفتگی شان دائما ارضا شود و در صورت مواجهه 

 کنند. می

 شناختی: تفاوت موقعیت فعلی و واقعی فرد با موقعیتی که آرزویش را داشته.  نظریه
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 درمان 

ای دیس تایمی و نالفاکسین و بوپروپیون بر( SSRISدرمان دارویی: مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین )

رمانی موثرترین و آمفتامین ها نیز مفیدند. ترکیب دارو درمانی با شناخت درمانی یا رفتارد MAOIمفید هستند. 

 درمان دیس تایمی است. 

 ی جدایی، مرگ یا تغییر ناگهانی محیط است. رفتار درمانی: علت افسردگی فقدان تقویت مثبت در نتیجه

گران آن را درمان ان اختالل دیس تایمی است و بالینروان درمانی بینش مدار )روانکاوانه(: رایج ترین اسلوب درم

کرده نیاز مفرط خود به تایید را ارضا کند تا با اعتماد به نفس دانند. بیمار باید بفهمد چطور سعی میانتخابی می

 اندک و سوپرایگوی سخت گیر مقابله کند، به یکی از اهداف مهم درمان دست یافته است. 

 اگر یک سندرم نیمه عاطفی زیستی در کار باشد مفید است.  خانواده درمانی به ویژه

 

 اختالل مالل پیش از قاعدگی 

 های تشخیصی مالک

Aها وجود داشته باشند، های قاعدگی، حداقل پنج نشانه باید در هفته آخر قبل از شروع قاعدگی. در اکثر چرخه

 دید شوند.ها، حداقل یا ناپس از قاعدگیپهفته  ها رو به بهبود روند، و درظرف چند روز بعد از شروع قاعدگی

Bباشد: های زیر باید وجود داشته. یکی )یا تعداد بیشتری( از نشانه 

اسیت . ناپایداری عاطفی محسوس )مثل نوسانات خلقی؛ احساس غمگینی یا دم به گریه ناگهانی یا حس1

 بیشتر نسبت به طرد(.

 فردی.های میانتعارضپذیری یا خشم محسوس یا افزایش . تحریک2

 . خلق افسرده محسوس، احساس ناامیدی، یا افکار محکوم کردن خود.3

 . اضطراب، تنش محسوس و/ یا احساس برانگیخته یا کفری بودن.4

Cهای مالک های زیر باید عالوه بر آن وجود داشته باشد تا وقتی با نشانه. یکی )یا تعداد بیشتری( از نشانهB 

 وند، در مجموع به پنج نشانه برسد. شفوق ترکیب می

 ها(.کار، تحصیل، دوستان، سرگرمی های معمول )مثل. کاهش عالقه به فعالیت1

 . مشکل ذهنی در تمرکز.2

 پذیری راحت، یا فقدان انرژی محسوس.. رخوت، خستگی3

 . تغییر محسوس در اشتها؛ پرخوری؛ یا اشتیاق به غذایی خاص.4
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 خوابی.بی. پرخوابی یا 5

 . احساس از توان افتادن یا کنترل نداشتن.6

 یا افزایش وزن.« بادکردگی»های جسمانی نظیر التهاب یا ورم پستان، درد مفاصل یا عضله، احساس . نشانه7

  :های ها در مالکنشانهتوجهA-C اند، های قاعدگی که در سال قبل روی دادهباید برای اغلب چرخه

  برآورده شده باشند.

Dهای اجتماعی عادی یا روابط با ها با ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه بالینی در کار، تحصیل، فعالیت. نشانه

 های اجتماعی؛ کاهش بارآوری و کارآمدی در کار، تحصیل، یا خانه(.دیگران ارتباط دارند )مثل اجتناب از فعالیت

Eساسی، اختالل وحشتزدگی، ا، مانند اختالل افسردگی های اختالل دیگر. این اختالالت صرفا تشدید نشانه

خویی(، یا اختالل شخصیت نیستند )هرچند ممکن است با هریک از این اختالالت اختالل افسردگی مداوم )افسرده

 روی دهند(.

F مالک .A اقل دو چرخه بیمارگونه تأیید شود. نگر در طول حدهای روزانه آیندهباید توسط ارزیابی 

 :وقتی قبل از این تأیید صورت گیردین تشخیص ممکن است به طور ما توجه. 

Gمصرف موادمخدر، دارو، یا درمان دیگر( یا بیماری ها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء. نشانه

 جسمانی دیگر نیستند )مثل پرکاری تیروئید(.

 

 های تشخیصی ویژگی

پذیری، ماللت، های ناپایداری خلق، تحریکشانهقاعدگی عبارتند از جلوه نهای اصلی اختالل مالل پیش از ویژگی

ها یا مدت دهند و در حدود شروع قاعدگیو اضطراب که بارها در طول مرحله پیش از قاعدگی چرخه روی می

ها نهند. نشاهای رفتاری و جسمانی همراه باشها ممکن است با نشانهیابند. این نشانهکوتاهی بعد از آن، بهبود می

های قاعدگی در طول سال گذشته روی داده باشند و باید تأثیر ناگواری بر عملکرد شغلی یا باید در اغلب چرخه

های زمینه فرهنگی زن مبتال، های همراه ممکن است با ویژگیاجتماعی داشته باشند. شدت و/ یا بیانگری نشانه

عقاید مذهبی، تحمل اجتماعی و مسائل نقش جنسیتی زن، ارتباط  تر مانندهای خانواده و عوامل اختصاصیدیدگاه

 نزدیکی داشته باشند.

ها تا چند روز رسند. گرچه غیرعادی نیست که نشانهها به اوج میها نزدیک به زمان شروع قاعدگیمعموال نشانه

شود، دوره بدون اعدگی شروع میها ادامه یابند، اما فرد باید در مرحله فولیکولی بعد از اینکه دوره قاول قاعدگی

های رفتاری شوند، نشانههای خلقی و اضطرابی را شامل میهای اصلی، نشانهنشانه داشته باشد. در حالی که نشانه

های خلقی و/ یا های جسمانی و/یا رفتاری در غیاب نشانهدهند. با این حال، وجود نشانهنیز معموال روی می

های اختالل روانی دیگر، ها از نظر شدت )اما نه مدت( شبیه نشانهافی نیست. نشانهاضطرابی برای این تشخیص ک
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های نشانه مانند دوره افسردگی اساسی یا اختالل اضطراب فراگیر هستند. برای تأیید تشخیص موقتی، ارزیابی

 نگر برای حداقل دو چرخه بیمارگون ضروری هستند. روزمره آینده

 

 آگهی عوامل خطر و پیش

فردی، ب میانعوامل محیطی مرتبط با جلوه اختالل مالل پیش از قاعدگی عبارتند از استرس، سابقه آسی محیطی.

 .خصوص به زن جنسیتی نقش و کل، در زن جنسی رفتار فرهنگی –های اجتماعی تغییرات فصلی، و جنبه

های حال، برآوردهپذیری اختالل مالل پیش از قاعدگی معلوم نیست. با اینتوارث ژنتیکی و فیزیولوژیکی.

ترین که برآورده شده باثباتطوریدرصد هستند، به 80تا  30های پیش از قاعدگی بین پذیری برای نشانهتوارث

 پذیر است. درصد توارث50های پیش از قاعدگی، در حدود نشانه مولفه

 

کنند ممکن است از زنانی که چنین زنانی که داروهای خوراکی ضدبارداری مصرف میروند.  هایکنندهتعدیل

 های پیش از قاعدگی کمتری داشته باشند. کنند، شکایتداروهایی را مصرف نمی

 موضوعات تشخیصی مرتبط با فرهنگ 

اروپا، هندوستان، و آسیا  متحده،ر افراد ایاالتدبسته نیست و اختالل مالل پیش از قاعدگی نشانگان فرهنگ

ها براساس نژاد، تفاوت دارند یا نه. با این حال، فراوانی، شدت، و مشاهده شده است. معلوم نیست که آیا میزان

تأثیر عوامل فرهنگی قرار داشته ای تحتمالحظهقابل توانند به طورخواهی میها و الگوهای کمکبیانگری نشانه

 باشند. 

 های تشخیصی شاخص

ماه ارزیابی نشانه  2گونه که قبال اشاره شد، تشخیص مناسب اختالل مالل پیش از قاعدگی به وسیله همان

های تشابه دیداری برای نگر تأیید شده است. چند مقیاس، از جمله ارزیابی روزانه شدت مشکالت و مقیاسآینده

های بالین برای اختالل مالل پیش از زمایشاند و عموما در آعتباریابی شدههای خلقی پیش از قاعدگی، انشانه

گیرند. مقیاس ارزیابی نشانگان تنش پیش از قاعدگی یک مدل خودسنجی و قاعدگی مورد استفاده قرار می

گیری شدت بیماری در زنانی که اختالل مالل پیش از شده و برای اندازهگر دارد که هر دو اعتباریابیمشاهده

 اند.استفاده قرار گرفتهقاعدگی دارند وسیعا مورد 
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 پیامدهای کارکردی اختالل مالل پیش از قاعدگی 

مالحظه بالینی و/ یا اختالل واضح و محسوس در توانایی عملکرد اجتماعی یا شغلی ها باید با ناراحتی قابلنشانه

یی و اختالف زناشوتواند با ها ارتباط داشته باشند. اختالل در عملکرد اجتماعی میدر هفته قبل از قاعدگی

شویی یا شغلی مشکالتی در رابطه با فرزندان، اعضای دیگر خانواده، یا دوستان آشکار شوند. مشکالت مزمن زنا

 دهند، اشتباه گرفته شوند.هایی که فقط در ارتباط با اختالل مالل پیش از قاعدگی روی مینباید با کژکاری

 

 ( NOSاختالالت افسردگی نامعین )

 گذرا عود کنندهافسردگی 

ی عالیم افسردگی اساسی مشخصه دوره های متعدد و نسبتا  گذرا )حداکثر دوهفته( از عالیم افسردگی که همه

درصد، و 10حدود  ساله 30-20این اختالل در افراد  ساله 10را دارد. جز اینکه مدت کوتاه و گذرا است. شیوع 

یشتر در میان جوانان شایع است. درصد است. از همه ب5د ی آن در جمعیت عمومی حدومیزان شیوع یک ساله

ت اعظم روز و ( خلق افسرده در قسم1عالیمی که حتما  یکی از آنها باید در افسردگی فرعی وجود داشته باشد: 

قل ماهی یک بار ( کاهش قابل مالحظه در عالقه و لذت. دوره های افسردگی عودکننده گذرا الا2تقریبا  هر روز، 

 دوازده ماه پیاپی رخ دهد و ربطی به دوره قاعدگی نداشته باشد. و در 

ی اساسی دارند. عدم فرونشانی دگزامتازون، سبب شناسی: چندین ناهنجاری زیستی مشترک با بیماران افسرده

ی گذرا ه. به دلیل تغییرات خلقی، زندگی بیماران عود کنندREMو کوتاه بودن نهفتگی  TRHکندی پاسخ به 

را  SAD تر و آشوبناک تر از اختالل افسردگی اساسی است. در تشخیص افتراقی، اختالالت دوقطبی و گسسته

ساسی است. باید در نظر داشت. سیرعود کننده گذرا و از جمله سن شروع آن و نیز پیش آگهی شبیه افسردگی ا

 درمان هم مانند افسردگی اساسی است. 

 اختالل افسردگی فرعی )مینور(

رود. فقط از نظر شدت عالیم با افسردگی اساسی فرق دارد. همه گیر شناسی برای دیس تایمی هم به کار می

درصد جمعیت عمومی، در زن ها 5ی افسردگی اساسی شایع است یعنی حدود معلوم نیست. احتماال  به اندازه

 نیست.  شایع تر است. احتماال ابتال در هر سنی وجود دارد. علت این اختالل مشخص

ایمی و عالمت محوری افسردگی فرعی و اساسی: خلق افسرده، تشخیص افتراقی شان فرقی باهم ندارد. دیس ت

 اختالل افسردگی عود کننده گذرا در تشخیص افتراقی بسیار مهم اند. 
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 دهند. ها و بوپروپیون جواب می SSRIی قطعی وجود ندارد. درمان: احتماال  به سیر و پیش آگهی: هیچ یافته

 اختالل افسردگی پساسایکوتیک )مربوط به اسکیزوفرنی(

علوم نیست. مدرصد گزارش شده است. علت اختالل 70درصد تا بیش از 10میزان بروز بسیار متغیر و از کمتر از 

ی اختالل شخصیت این بیماران احتماال  در دوران پیش مرضی سازگاری ضعیفی داشته اند. صفات برجسته

شده است.  ر آنها وجود داشته و عالیم   روان پریشی آنها به صورت بی سروصدا و تدریجی شروعاسکیزوییه د

بت به اسکیزوفرنی احتماال  در میان بستگان درجه اول این بیماران، افراد مبتال به اختالل خلقی وجود دارد. نس

ست. افتراق این االتر خودکشی همراه بدون افسردگی با پیش آگهی ناخوشایند، احتمال عود بیشتر و میزان بروز با

ی باقیه ای ی افسردگی اساسی بر روی مرحلهاختالل از اختالل اسکیزوافکتیو، نوع افسرده دشوار است. این دوره

 اسکیزوفرنی اضافه شده و فقط در خالل مرحله مذکور روی دهد. 

 افسردگی -اختالل مختلط اضطراب

ا عالیم اضطراب همراه باشد، بیش از بکه دست کم یک ماه طول بکشد و  ی پایدار یا عودکننده ایخلق افسرده

که سبب  همه در میان مراجعین مراکز طبی عمومی گزارش شده اند. یکی از برجسته ترین شکایات جسمی آنها

 شود. خستگی مزمن است. اضطراب آنها می

ریه افتادن، ک پذیری، نگرانی، زود به گمالک های تشخیصی: به هم خوردن خواب، خستگی یا کمبود انرژی، تحری

ماد به نفس اندک یا گوش به زنگی مفرط، انتظار بدترین اتفاقات را داشتن، ناامیدی )بدبینی فراگیر به آینده( اعت

اگیر نبوده احساس بی ارزشی، بیمار هیچ وقت واجد مالک های افسردگی اساسی، دیس تایمی، هول یا اضطراب فر

 است. 

 متعارف )آتیپیک(افسردگی غیر

ی هراس ها و اضطراب های جسمی اضافه شده و با نشانه های نباتی شود. که به سابقهبه خستگی اطالق می

شفتگی خواب آمعکوس همراه است)یعنی بدتر شدن خلق در اواخر روز، بی خوابی و تمایل به پرخوابی و پرخوری، 

ی مزاج این گونه بیماران حساسیت مفرط به خصوص در دهد ویژگی اول شب در بیشترین افراد رخ میدر نیمه

 و داده های محرک روان مفیدند.   SSRI, MAOIقبال طرد است. 
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 مالل هیسترویید

یج کننده به موقعیت ها، با احساس و عاشقانه و هجوم اندوه به هنگام واکنش های گ -1نشانه های معکوس نباتی: 

به مصرف  اشتیاق وافر -3ت انتظاری، در عین توانایی واکنش همراه با لذت مختل شدن لذ -2ناکامی در عشق، 

 نیست.  DSMشکالت و شیرینی،  این اختالل یک تشخیص رسمی در 
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 مطالعه کارآمد )پس خبا(معرفی روش 
 

کنند نسبت به کسانی که بدون چارچوب تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده می

روند، در به خاطر سپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری در تحصیالت خود علمی جلو می

 کنید؟  توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتان استفادهطور میگوییم چهکنند. ما در کیهان به شما میکسب می

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطالعه، پپس خبا = 

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدفاولین گام برای موفقیت در مطالعه این است که دقیقا  بدانید می

ل و تصاویر )در بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداوفصل را یک ارزیابی کلی پیش مطالعه:  .1

ا ایده کلی د تصورتی که باشد(، نگاهی بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنی

 د. ازیفصل دستتان بیاید. در صورتی که آن فصل نمونه سواالتی در پایان فصل دارد به آنها نگاهی بیند

ار است چه باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرسوال کردن:   .2

های گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه اهمیتی چیزی از آن یاد بگیرید؟ کل فصل و بخش

 یاد بگیرم؟ داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان باید روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی 

کتاب و  مطالعه را به طور فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار :خواندن .3

حاضر  تان حاشیه نویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماما جزوه

یام های پبه صدای دیگران یا تماشای تلویزیون یا چک کردن  باشید نه اینکه به طور همزمان مشغول گوش دادن

 گوشی تان باشید! فعال، هوشمند و هدفمند مطلب مورد نظر را بخوانید. 

ود توضیح خوقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای  :به خود پس دادن .4

وردن مطالب آید توضیح دهید. این کار در به خاطر سپاری و به خاطر دهید یا خیر؟ به متن نگاه نکنید و سعی کن

 بخش هایی را که فراموش کرده بودید باز مرور کنید. امر بسیار مهمی است. 

ل فصل را کاین مرحله شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید آزمودن و مرور کردن:  .5

هم به وسیله  ود پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید وبعد از این که خوانده شد به خ

ز خوانده شدن ساعت که ا 12پاسخ دادن به سواالت فصل مربوطه یا سواالت سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از 

رور امر مواهد داد. فصل گذشت، انجام می شود و در سه چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خ

ی زیر سقف بسیار بسیار مهمی است و بدون مرور انگار که مشغول ساختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های کاف

 آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشود!

 

 خواهید برد ! مطالبی را که خوانده اید از یاد ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 
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 چند نكته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 ن معرفی همچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتا

 شده است، فراموش نکنید.

 مطالب آنها را مطالعه  ههمشوند. پس باید شامل می جزوات درسی معموال  مهمترین مطالب کتاب های درسی را

 کنید. 

 ادی، زودتر به اگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شروع مطالعات با بی اعتم

تا ا طی کنید روسیله مقایسه مطالب موجود آن با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن 

 با اطمینان به مطالعه ادامه دهید.

  دهند تا در زمانی بسیار کوتاه های مرجع، این فرصت را به شما میبا خالصه کردن مطالب مهم در کتابجزوات

نگه داشتن زمان  به مهمترین مطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال

 ساعات مطالعاتی تان، بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 لعه کارآمدچند نكته کوتاه در باب مطا

  قیقه د 15طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتما  از دست کم

 استراحت بهره ببرید. 

 ور کنید: تمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود د

 ه شدت افت خواهد کرد. در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما بتاپ، تلفن و ... . موبایل، تبلت، لپ

 شود سبزیجات، مایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار به قدرت حافظه شما دست توصیه می

 افزاید. درصد می20کم 

  رخی ببکشید. در صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختکشی میداوطلبان زیر تقریبا  تمام خطور کتاب خط

 پرتی و ... بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتما  با مشاور خود در این در صورتی که استرس، نگرانی، حواس

 زمینه صحبت کنید. 

 رفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشید ای مطالعه کنید، ححرفه 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان
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 بيشتر برای رسيدن به حداکثر تسلط مطالعات

 ین کتابِا :شناسیگرایش روان – وزارت بهداشتکارشناسی ارشد سال اخیر  6بانک سواالت کنکورهای  .1

 ارشد سال گذشته کارشناسی 6های شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکوری منحصر به فرد، تنها مجموعه

رت بهداشت کنکور وزا 14است که توسط خانم مریم بی طرفان رتبه  های کامال  تشریحیوزارت بهداشت با پاسخ

سال در بر دارد  سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به ،این مجموعهبا دقت بسیار باالیی تالیف شده است. 

به شما  د بیشتردر روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را داریدر تمام مراحل مطالعاتی به ویژه و 

 کمک می کند.

ای شامل صدها تست طبقه بندی شده مجموعه ویژه وزارت بهداشت: –مجموعه بانک تست درس به درس  .2

 20علوم  از هر درس که از میان هزاران تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت

مرین و تسلط شناسی و با هدف به حداکثر رساندن تهای برتر کنکور کارشناسی ارشد روانسال اخیر، توسط رتبه

تحقیق،  های دروس شخصیت، آمار و روشداوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تست

د که خواهان تواند به کمک داوطلبانی بیایشناسی روانی میشناسی رشد و آسیبشناسی فیزیولوژیک، روانروان

 لط بر مباحث هستند. حداکثر تمرین و تس

درس. مناسب هر نکته خیلی مهم از صدها : شامل ژه وزارت بهداشتوی -مهمترین نکات مهم دروس کپسول  .3

 96های برخی از دروس مهم کنکور وزارت بهداشت از زمستان کپسولماه مانده به کنکور(.  1-3روزهای پایانی )حدود 

 قابل تهیه است.

 

 

 :. 02166475620به سامانه  1.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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، با بهره گیری و مشاوره گروه آموزشی کیهان، به عنوان مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

؛ شهیدبهشتیو  های کشور از جمله تهرانبرترین دانشگاهاز و مشاوره  شناسیروانرشته  ممتاز از دانشجویان

 دهد ای و آموزشی را در این زمینه ارائه میمتمایزترین خدمات مشاوره

 های برتر نظرات برخی از رتبه

 شناسیروانکارشناسی ارشد و دکتری  آزمون

 کـیـهـانهای و مشاورهدرباره مجموعه جزوات 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 7رتبه  آالله آطاهریان،

روه گ ؛من وقتی مطالعه ام رو شروع کردم در شرایط مناسبی نبودم، به همین دلیل به کمک بیشتری احتیاج داشتم

برای من مفید بود و واقعا سعی کردم )کلیک کنید(  VIPطرح  این مسیر کمک کرد، تمام جلسات کیهان واقعا به من در

از تمام جلساتی که داشتم به بهترین نحو استفاده کنم. از خانم خانی، آقای نیک منش و آقای فالح صمیمانه تشکر 

 کلیک کنید(  من برای بیشتر درس ها از جزوات کیهان. کیهان مفید و کامال قابل فهم بودندمی کنم. کتاب های 

 .استفاده کردم)

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  ،مانا گودرزی

خوب بود. و فکر می کنم اینکه تیم کیهان مجموعه ای از رتبه های برتر سالهای جامع و جزواتی که من استفاده کردم 

 .پیش است، خیلی مهم است. و می توان اعتماد خیلی بیشتری به آنها کرد

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 31رتبه  ،صّصمهسا مح

م ه یکبار از مشاوره های درسی خانهفت٢صورت که بودم، به این  )کلیک کنید( پریم کیهان VIP من دانشجوی طرح

خانی و ماهی یکبار از مشاوره های آقای فالح در خصوص مسائل غیر درسی مانند مدیریت خواب، افزایش انگیزه، 

شدم. مشاوره ها برای من بسیار مفید بود چون هرگز در این مدت به حال خودم رها مدیریت استرس،... بهره مند می

مطالعه ی طوالنی مدت ممکن است شما را خسته کند یا پس از مدتی انگیزه تان کاهش پیدا کند که با وجود نشدم، 

جلسات منظم مشاوره این مسائل و مشکالت برای من به حداقل میرسید، یادم هست در یکی از جلسات مشاوره آقای 

روزی مطابق برنامه پیش نرفته اید یا از خودتان  فالح به من گفتند که برایند مطالعات شما مهم است و اگر دیدید چند

 ی عقیده به .راضی نیستید، دوباره شروع کنید و تمام این دلگرمی ها باعث میشد من از دنبال کردن هدفم باز نمانم

 .است موفقیت کسب برای آلی ایده ی مجموعه ، ها مشاوره همراه به کیهان ی شده ارائه منابع من

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8به رت مینا اسفندیاری،

 زمان از بهتر اســتفاده به نبودنشــا مانع و جامع و دهســتن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصــه کیهان های کتاب

 .کندمی کمک
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 (مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  سورمه،آرزو 

 جزوه من برای اصــلی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صــادقانه جزوات مورد در

ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان های  کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش

 .کردم تجربه واقعا

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان پرستو وزیری،

 حد چه تا که داره ربط هم شــما خود به این ولی بشــه عملی تا کنه کمک دارید ســر در که هدفی اون به میتونه کیهان

 خیلی مطالب از بعضــی میکردم احســاس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خوشــبختانه. میکنید تالش

 .بود کیهان مثبت امتیاز از که کنند طرف بر رو نقص اون تا میکردن تهیه ای جزوه سریعا مشاوره گروه هست خالصه

 (مصاحبهکامل متن ) 95ی شناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

 اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جلسه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من

 و است رکوردی خودش نوع در که دهم پاسخ ماتوانستهمی را آسیب و رشد سواالت درصد 90 تا 80 از بیش داده نشان

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در دوستانم به

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

ــی گروه ــت معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزش  بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درس

 و  بدم انجام را ام مطالعه اضطرابی و نگرانی احساس گونه هیچ بدون من شد باعث گذاشت من اختیار در که مناسبی

 .بگیرم نتیجه خداروشکر

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان ٢1رتبه  فرخنده فکور،

شاوره زمینه در کیهان مطمئنا سی ریزی برنامه و م سیار کمک در  وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی ب

ــتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه ها جزوه ــلی نکات تمام بودن خالصــه عین در ها جزوه. نداش  را اص

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از بابت این از. دربرمیگرفت

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 39رتبه  زهرا خانی،

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه ش  مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش

 باشد. داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست نمی مطالعه

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتکنکور کارشناسی ارشد روان 17رتبه  یاسمن شیاسی،

 درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهای نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در

 به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاورین که بودند مهمی های نکته

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/sourmeinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vaziriinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/news88.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewRezaii.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interviewfakour.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/khaniinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/shiasiinterview.aspx
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ــیر این در زدن قدم جرئت من ــکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مس  هم و کنم پاس رو دانش

 .بخونم درس کنکور برای

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانگوآرزو راست

ــتردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به ــه منابع گس  جزوه یه گفت نمیش

ــت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه و کامله واقعا  و.هاس

 منابع این از بیشتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باهاشون میشه بده پوشش رو مطالب درصد 80 اگه حتی

 کامل به میکردم مقایسه بود روانشناسی هم شون کارشناسی ی رشته که بقیه با رو خودم وقتی اوایل البته. نخوندم

 کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشــتری های کتاب دنبال و نداشــتم اطمینان ها جزوه بودن

ــه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود  از برداری خالص

 بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/interviewrastgoo.aspx
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 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 آغاز کنید. و دور از آزمون و خطا را با اطمینان  تان، کارکنکوراز رتبه های برتر ق و موثق دقیاطالعات استفاده از با 

 15  داوطلب در سراسر ایران برای هرتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  شکل انفرادی و تخصصی برای شمابه 

  های درست شما بستگی دارد. انتخابشما، به فردای 

  ارسال کنید.   0٢1664756٢0به سامانه پیامکی تان را نام  همین حاال درخواست مشاوره رایگانجهت 

  :کلیک کنیداطالعات بیشتر از مشاوره رایگان 

 

:تخصصیمشاوره   

مانند دوستی دلسوز اما متخصص، در کنار شما خواهد بود تا شما روز آغاز تا برگزاری کنکور، یک رتبه برتر کنکور از 

 شوند نشوید و با بازدهی حداکثر به کارتان ادامه دهید. گرفتارشان میگر مرتکب اشتباهاتی که داوطلبان دی

  های مناسبای، هزینهایی های دقیق و حرفهتغییر خواهد کرد: راهنم "مشاوره کنکور"نسبت به نظرتان 

 خودتان کنکور ، از تازه با یک رتبه تکــرقمی یا برتر 

  تست زنی و ... های مدیریت تمرکز، های مطالعه و برنامه ریزی، روشروشآموزش 

  به تمـــآم سواالت کنکوری شما پاسخ 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60یا  30استاندارد های در مدت 

 کلیک کنیدمشاوره تخصصی با رتبه برتر کنکور دکتری:  اطالعات بیشتر از 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
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 :مقاله نویسیمشاوره 

 نویسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید. مقاله 

 و داوران مجالت  شناسی در مقطع دکتریممتاز روانبا دانشجویان  یک جلسه مشاوره مقاله نویسی رایگان

 شناسیمعتبر داخلی رشته روان

 :آموزش خصوصی مقاله نویسی، با محوریت 

o نحوه انجام مطالعه اولیه و انتخاب موضوع 

o  مجالت و سایت های معتبرنحوه جستجوی مقاله در 

o ونگی مطالعه متون و مقاالت و یافتن مطالب متناسب با مقاله شماچگ 

o طبقه بندی مطالب و تنظیم مقدمه، بدنه و نتیجه گیری مقاله 

o رفرنس نویسی 

o راهنمایی در خصوص مراحل چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 

o و ... 

  کمترین زمانممکن، در  حداکثر شانسمشاوره و راهنمایی دانشجویان برای تنظیم مقالۀ خود، به نحوی که با 

 در مجله شود. چاپآماده ی 

 کلیک کنید تر این جلسات،برای مشاهده اطالعات دقیق 

 :های آموزشیکالس

 یاد بگیرید، هم در حد رتبه های تک رقمی تست بزنید. هم 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  جلسه اول تمامی کالس ها رایگان استشرکت در 

  دانشجویان در سالهای گذشته باالیالعاده با رضایت فوق 

  طرح های ویژه مشاوره از جمله دانشجویان کیهانی ها، برای  فیف% تخ ٢5تاVIP  ... و 

  کلیک کنیده: یف های ویژبیشتر برای ثبت نام با تخفاطالعات 

 

 :آموزشیفیلم های 

ها، اتاق مطالعه تان را به کالس درس تبدیل های آموزشی کالسها را ندارید، با تهیه فیلم امکان حضور در کالساگر 

 کنید

  با کیفیتHD 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
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  VIP (Very Intensive Planning:) طرح مشاوره 

 را با این طرح تجربه کنید. مشاوره، حمایت و یادگیری ممکن در طول یک سال حداکثر 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

  تخفیفات ویژهدریافت تمام کتاب ها و بسته های آموزشی با 

  در هر ماه با مشاور دو جلسه برنامه ریزی تخصصی 

  سبک زندگی، استرس و مدیریت فردی اصالح  –جلسه در ماه با روانشناس دو 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

  انتخاب رشته رایگانجلسات 

  آمادگی کنکورهای کالسثبت نام در برای و شگفت انگیز ویژه های تخفیفبهره مندی از 

  و ... 

  اطالعات بیشتر از طرحVIP :کلیک کنید 

 :'VIPطرح مشاوره 

  همان طرحVIP  است "ماهانه یک بارروانشناس با جلسات "با این تفاوت که 

  اطالعات بیشتر از طرح'VIP :کلیک کنید 

 :یارکیهانطرح 

  ماه جلسه مشاوره تخصصی با مشاور در هر دو 

  کتاب ها و بسته های آموزشی با تخفیف های ویژه دریافت 

  انتخاب رشته رایگان جلسه 

  و ... 

 کلیک کنید :یارح کیهاناطالعات بیشتر از طر 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Kayhanyar.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
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 نداریدکنکور هم  کالسشرکت در  امکاندارید و  ضعفقدری  آمار و روش تحقیقدر اگر 

استاد این درس در  دکتر اسماعیلیانسر کالس ه شکل مجازی ب، مناسب بسیارهزینه ای با 

 در این درس باشید:  تست زنی آسانو  یادگیری سریعبنشینید و شاهد  شهیدبهشتیدانشگاه 

 

 :ارتقاء دهید%  30را به راحتی توانید آن میاست، خیلی ضعیف زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/AmarDVD.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/zaban-moghaddamati.aspx
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 ارتقاء دهید:هم  % بیشتر 30تا آن را توانید است، مینسبتاً خوب زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شدهطبقهدسترسی داشته باشید که به شکل  از هر درستست -صدها نکتهخواهید به میاگر 

 :های درس به درس را در نظر داشته باشیدکتاب تست اند، هشد تنظیم سرفصل جزوات بامطابق و 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/zabankayhan.aspx
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 تشریحیو  مطمئنهای کامالً خبا پاس وزارت بهداشتو زارت علوم وهای اما مجموعه سواالت کنکور و

 سال کنکور 10 – سراسری روانشناسی کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد  

  سال کنکور 5 –کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  

 

 

 ارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
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ــی  مفیدی درمی توانید اطالعات  با کلیک روی مطالب زیر، ــناس زمینه آمادگی برای کنکور کارش

 کسب کنیدبه بعد   97ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  محصص مهسا – 96کنکور ارشد  31مصاحبه با رتبه 

 شیاسی یاسمن ،94کنکور ارشد وزارت بهداشت  17 رتبه با مصاحبه 

  عطیه رضایی – 93کنکور ارشد وزارت بهداشت  3مصاحبه با رتبه 

   صادق فالح – 59 دکتریسراسری کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسری  نکورارنامه رتبه های برتر کک 

 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه های برتر کک 

  94شناسی رواندکتری سراسری نکور ککارنامه رتبه های برتر 

  95شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/karnamearshadsarasari/karnamearshadsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/karnameharshadbehdasht
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari95
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  97شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  97 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 97 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 با ماهای تماس راه

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 1٢ خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 1314693954: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  0٢1)66475618-٢0:  تلفن 

 (ساعته٢4)  0٢1664756٢0 سامانه :پیامک 

 گرام:تل https://t.me/kayhanravan_ir  

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/manabephdsarasari
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
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