
 

آور است  ادیدارو اعت نیگفت که بله ا توانیم نیتالیرو ساختار قرص  هیبا توجه به پا

ذهن و روان  رشتیجسم ب یو به جا ستیمواد مخدر ن ریسا ای اکیبه تر هیآن شب ادیاما اعت

معتاد شده  نیتالیفرد به ر دهدیکه نشان م یژگیو نیتر. مهمکندیخود م ریفرد را درگ

 است.  ییوتحمل دار شیدایپ

دارد  ازین هیبه حالت اول دنیرس یمصرف برا یمعناست که فرد بعد از مدت نیبه ا تحمل

اگر  م،ییمدت مصرف را کم کند. ساده بگو نیفاصله ب ایدهد و  شیدوز دارو را افزا

 یساعت بدون وقفه مطالعه کند، برا ۷مثال  یتجربه مصرف بتواند برا نیبا اول یکس

 ای قرص مصرف کند و یشتریتعداد ب دیبا ای یساعت در نوبت بعد ۷ نیبه هم دنیرس

اعث ب نیتالیبه ر ادیچند بار مصرف داشته باشد. اعت ایساعت دو  ۷ یدارد در ط ازین

 را تجربه کند. یندیکه در صورت عدم مصرف عالئم ناخوشا شودیم

 ی، کما و حتباعث غش تواندیم یو روان یجسمان یوابستگ لیبه دل نیتالیر ینقطع ناگها

 یفشار روان به علت کنندیرا ترک م نیتالیر بارهکیکه به  یافراد زین یمرگ شود. گاه

 یبا دوز باالتر رو نیتالیبه مصرف مجدد ر ایو  زنندیدست م یبه خودکش ادیز

 .آورندیم

 

. در ردیگیدر دسته مواد محرک قرار م نیتالیآور، ر ادیمواد اعت یبر اساس دسته بند

 یهاماندن در شب داریب یدارو بخصوص برا نیمصرف خودسرانه ا ریاخ یهاسال

 کرده است. مصرف دایپ شیافزا اریبس انیدانش آموزان و دانشجو انیامتحان در م

وارض که ع یاست، در حال خطریب رودا نیکه ا کنندیفکر م نیتالیکنندگان ر

 جهیر نتو د هاستنیو آمفتام نیمانند کوکائ گریابه با مواد محرک دمش نیتالیر

 .مرتبط با آن شود یهاو چالش ادیمنجر به اعت تواندیم

 یو جسمان یجانیه یهافرد پس از قطع مصرف حالت شودیدارو باعث م نیا

به نام  یاادهم یدارو بر رو نیکه ا میداد حیتر توض شیرا تجربه کند. پ یندیناخوشا

. شودیو لذت م یسرخوش جادیباعث ا نی. دوپامکندیخود را اعمال م ریتاث نیدوپام

  یو افسردگ یحوصلگ یو ب یکرخت ریظن یبا قطع مصرف دارو فرد احساس جهیدر نت

ثل م یها و احساساتمانند رعشه و لرزش اندام ییهاحالت نی. همچنکندیرا تجربه م

 نیاثرات سوء مصرف ا گریاز د زین یو مشکالت گوارش دیاضطراب و استرس شد

به درمان  ازین نیتالیبه مصرف ر ادیخاطر فرد عالوه بر ترک اعت نیدارو هستند. به هم

 دارد. زیخود ن یو اضطراب و افسردگ سترسا

 ریتالین

 قرص شب

   امتحان 

 
 مرکز مشاوره دانشجویی

 معاونت آ موزش، حتقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دانشکده علوم پزشکی اسداابد

 

 

برای قبولی در امتحانات راه های بسیاری وجود دارد. استفاده از روش های 

 بسیاریشما کمک مطالعه می تواند به  تمرکز و ذهن آگاهی در هنگام

بکند. راهنمایی و مشورت خواستن از روانشناسان بهترین راه حل خواهد 

 بود.

 


