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 نیندارند تدو یعالمت چیکه ه یافراد سالم یراهنما برا نیا

شده و در صورت بروز عالئم شامل تب، بدن درد، سرفه ، 

منوط به مشاوره با  یبدن تیو... ادامه فعال یعالئم گوارش

 باشد یپزشک م

با شدت  یبدن تیاست نمش فعال تیاهم انیکه شا یا نکته

 یها روسیو ممابله بدن ما با و یمنیمتوسط در باال بردن ا

  .باشد یم یتنفس

 یبذً تیفعال فیتعر

شده توسط عضالت  جادیا یشامل حرکات بدن یبدن تیفعال

 .دارد یبه مصرف انرژ ازیاست که ن یاسکلت

باشد که  ییها تیبا شدت متوسط :شامل فعال یبدن تیفعال

 شیبه طور مداوم طول بکشد و موجب افزا مهیدل 01حدالل 

سبک، باال  یمانند حمل بارها)شود  للب اندک تنفس و ضربان

 .)یرو ادهیپ ایکوتاه  یرفتن مکرر از پله ها

باشد که  یم ییها تیبا شدت باال: شامل فعال یبدن تیفعال

 شیبه طور مداوم طول بکشد و موجب افزا مهیدل 01حدالل 

 ن،یسنگ یمانند حمل بارها)لب شود ل ضربان تنفس و دیشد

فرد  دیشد تیدر فعال ی(و حفار یساختمان یو کارها دنیدو

 یریبه نفس گ ازیدو کلمه بدون ن ای کیاز  شیتواند ب ینم

 .صحبت کند

 91 ذیکٍَ یذهیدر اپ یٍرزش تیفعال شذت

 یبدن یها تی، نکته مهم اجتناب از فعال 01 دیکوو یدمیاپ در

باشد؛ چرا که فرد تا چند ساعت پس از انجام  یبا شدت باال م

 گردد یم یمنیبا شدت باال دچار افت ا یبدن تیورزش و فعال

 هختلف یسٌ یدر گرٍُ ّا یبذً تیشذُ فعال ِیتَص ساىیه

 تا پٌج سال 0در کَدکاى  یبذً تیفعال

 یبدن تیسال روزانه چند بار فعال کیدرنوزاردان کمتر از  

 . انجام شود نیزم یفعال رو یها یباز كیاز طر ژهیبو

 مهیدل 081تا چهار سال الزم است روزانه  کیکودکان  

روز انجام  یبه صورت پراکنده در ط یبا هر شدت یبدن تیفعال

متفاوت و  یها طیمختلف در مح یها تیدهند که شامل فعال

 .باشد یم یحرکت یمهارت ها

 .فعال انجام شود یباز مهیدل 01روزانه  یدر سن پنج سالگ

  سالِ 91تا  5در کَدکاى ٍ جَاًاى  یبذً تیفعال

انجام  دیمتوسط تا شد یبدن تیفعال مهیدل 01روزانه حدالل  

 .شود

کننده عضالت و مفاصل حدالل سه  تیتمو یبدن یها تیفعال

 .بار در هفته انجام شود

تا  91(اًساالىیجَاًاى ٍ ه)در بسرگساالى یبذً تیفعال

 سال 46

در  مهیدل 051با شدت متوسط حدالل به مدت  یبدن تیفعال 

 .هفته انجام شود

 مهیدل 01حدالل  یبرا تیها، شرط تداوم فعال تیفعال نیدر ا

 . شود تیرعا دیبا

عضالت بزرگ  یریکننده عضالت با درگ تیتمو یها تیفعال

 .انجام شود شتریب ایدو روز در هفته 

 سالِ ٍ باالتر 45در سالوٌذاى  یبذً تیفعال

در  مهیدل 051با شدت متوسط حدالل به مدت  یبدن تیفعال 

 . هفته انجام شود

 مهیدل 01حدالل  یبرا تیها، شرط تداوم فعال تیفعال نیدر ا

 . شود تیرعا دیبا

عضالت بزرگ  یریکننده عضالت با درگ تیتمو یها تیفعال

 .انجام شود شتریب ایدو روز در هفته 

دو روز  یتعادل ناتیو تمری(کشش ی)ریانعطاف پذ ناتیتمر 

 .انجام شود شتریب ایدر هفته 

 91 ذیکٍَ یذهیدر دٍرُ اپ یٍرزش تیاًجام فعال هکاى

در  حایترج)در منزل  یبدن تیمکان جهت انجام فعال نیبهتر .

 .باشد یم(مناسب هیاتاق با تهو کی

با اجتناب از تماس با سطوح  تیدور از جمع دیبا یبدن تیفعال

انجام  (پارک ها و ... یبوستان ها، صندل یورزش لیوسا)

 .شود

 یبدن تیانجام فعال مراحل

و سرد کردن پس  یبدن تیگرم کردن لبل از انجام فعال مرحله

 .در نظر گرفته شود یبدن تیاز انجام فعال



 میمال یهواز تیو فعال یگرم کردن شامل حرکات کشش مرحله

 )مهیحدود ده دل(باشد  یم میمال یرو ادهیمثل پ

انجام شود و  یبدن تیسرد کردن پس از اتمام جلسه فعال مرحله

 )مهیحدود ده دل(باشد  یشامل ورزش سبک و حرکات کشش

و سه تا  دینگاه دار هیثان یس یرا پانزده ال یکشش حرکات

 .دیچهار بار تکرار کن

 یٍرزش َّاز بیشاهل ترک ذیبا یٍرزش ًاهِبر، 

 .باشذ یٍ تعادل یکشش ،یقذرت

 یهواز ناتیدر تمر اطاتیاحت

ساعت محدود  کیرا در هر جلسه به حداکثر  نیتمر مدت

دو جلسه در روز با حدالل سه  ،یورزش طوالن یجا به.گردد

انجام  عاتیجلسات و مصرف مناسب ما نیساعت استراحت ب

حداکثر هشتاد درصد ضربان  به یورزش نیتمر شدت.شود

 .للب محدود باشد

 یقدرت ناتیدر تمر اطاتیاحت

 با.ساعت در جلسه محدود گردد کیبه حداکثر  یلدرت ناتیتمر

 یبه خستگ دنیاز رس لبل.انجام نشود ناتیحداکثر لدرت تمر

 .لطع شود ناتیتمر

قطع ٍ با  یبذً تیفعال ذیبا ریاز عالئن ز کیصَرت داشتي ّر  در

 :ردیپسشک هشاٍرُ صَرت گ کی

 ،نهیدرد لفسه س ،نفس در حال استراحت یتنگ،تب و درد بدن 

نفس  یتنگ ،سرفه خشک ،ضربان للب یناگهان راتییتغ

 ورزش نیح یاحساس ناخوش  ،تینامناسب با فعال

 یذهیدر دٍرُ اپ یٍرزش ٌاتیاستفادُ از هاسک در تور ًحَُ
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 تیاست . در فعال یحفظ فاصله اجتماع هیتوص نیبهتر

 یم هیتا متوسط استفاده از ماسک توص نییشدت پا یورزش

و منجر به  یطوالن یورزش تیکه فعال یصورت در، شود

 . است یماسک ضرور ضیمرطوب شدن ماسک شود، تعو

 تینفس نا متناسب با فعال یتنگ یورزش تیدر هنگام فعال اگر

 دیرا لطع کن یبدن تی. فعالدیسر داشت یو سبک جهیسرگ ،یبدن

. اگر دیبکش كیرا بر داشته و چند نفس عم خود ماسک دینیبنش

 .دیکرد با پزشک مشاوره کن دایعالئم ادامه پ نیا

 یعرول یللب یماریمانند ب یا نهیزم یماریافراد با سابمه ب در

و استفاده از  نییشود که ورزش با شدت پا یم شنهادیپ یویو ر

کوتاهتر انجام  یدر زمان ها یماسک وحفظ فاصله اجتماع

 .شود

 و ورزش اتیدخان مصرف

از استعمال  یتا دو ساعت لبل و بعد جلسه ورزش کی 

 .شود یخوددار اتیدخان

 یحرکات کشش نمونه

 

 در خاًِ یَّاز یٍرزش ٌاتیاز تور یا ًوًَِ

 .دیانجام ده عیسر یرو ادهیخانه پ طیمح در

از پله ها باال و  یاسکلت یصورت نداشتن مشکالت عضالن در

 .دیطناب بزن ای دیبرو نییپا

 .دیدو تا سه بار روزانه انجام ده مهیدل 05را  ناتیتمر نیا

 دوچرخه ثابت ل،یاز تردم استفاده

 یحرکات قدرت نمونه

صورت دو تا چهار ست با هشت تا دوازده تکرار با دو تا  به

)دو تا سه روز هفته)ست ها انجام شود نیاستراحت ب مهیسه دل
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