اضافه وزن
اضافه وزن عامل خطر و زمینه ساز بیماری های غیرواگیر مانند دیابت نوع  ،2فشار خون باال ،مشکالت قلبی ،عروقی،
مشکالت متابولیکی ،اختالالت عضالنی -اسکلتی ،بیماری های گوارشی ،عوارض روانی و اجتماعی و ....می باشد.
توصیه های کلی جهت کاهش اضافه وزن و دستیابی به وزن مطلوب
الگوهای تغذیه ای و روان شناختی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

كاهش مصرف غذاهاي غیرخانگي و محدود كردن مصرف فستفودها
مصرف بیشتر سبزي و ساالد در وعده غذايي
محدود كردن مصرف غذاها و تنقالت چرب ،سرخ شده و پرکالری
کاهش مصرف مواد قندی (شیرینی ها ،نوشابه و)...
استفاده از شیر و لبنیات کم چرب
مصرف بیشتر سبزی ها و میوه ها
مصرف غذاهای فیبردار مانند نان سبوسدار
مصرف آجیل و مغزها به جای تنقالت (مثل پفك ،چیپس)
تقسیم وعدههاي غذايي در مقدارهاي كمتر و دفعات بیشتر
عدم حذف وعده های غذايی و تأکید بر مصرف صبحانه
خودداری از مصرف غذا هنگام تماشای تلویزیون و در زمان ناراحتی یا عصبانیت
جویدن کامل غذا
رعایت حداقل 2ساعت فاصله بین خوردن شام و خوابیدن
خودداری از خوردن غذا نیم ساعت تا یک ساعت قبل و بعد از فعالیت بدنی و ورزش
کنترل استرس و اضطراب
خواب کافی

فعالیت بدنی و عادات رفتاری فعال
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داشتن حداقل  60دقیقه فعالیت بدنی در روز
شركت در كارهاي منزل مثل تمیز كردن خانه ،مرتب كردن وسايل شخصي ،نظافت اتاق و موارد مشابه
محدود كردن استفاده از بازيهاي رايانهاي ،موبایل و تماشاي تلويزيون به كمتر از  2ساعت در روز
پیاده روی و استفاده از پله ها به جای آسانسور
انجام فعالیت های دسته جمعی و تفریحی مثل پیاده روی ،کوهپیمایی ،دوچرخه سواری و بازی های بومی و
محلی به همراه والدین و دوستان
شرکت درورزشهاي مورد عالقه و انتخاب یک رشته ورزشی (مانند فوتبال ،والیبال و)...
فعال بودن درساعت درس تربیت-بدنی
افزایش فعالیت بدنی و شرکت در برنامه ها و پروژه های ورزشی مدارس (مسابقات درون مدرسه ای ،المپیادهای
ورزشی درون مدرسه ای ،مدرسه پویا ،ورزش صبحگاهی ،ورزش با خانواده و)...
تاکید بر انجام فعالیت بدنی ،تمرینات آمادگی جسمانی منظم (هوازی ،مقاومتی و ترکیبی) و بازی های مفرح در
خانه (با توجه به شیوع ویروس کرونا)

* برای پیگیری و دریافت توصیه های تخصصی جهت کنترل وزن و دستیابی به وزن مطلوب می توانید به مدیر
مدرسه  ،پورتال دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی ، www.tb.shs.medu.irپورتال معاونت تربیت بدني
وسالمت  www.shs.medu.irیا پورتال دفترسالمت وتندرستي  www.health.schools.shs.medu.irو کانال
های تخصصی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان ،بهداشت ،تغذیه و سبک زندگی و باشگاه مجازی بدنسازی و
آمادگی جسمانی در شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) مراجعه نمایید.

