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: مقذمٍ
آهَصش اهشي خغيش ٍ هْن تشيي سوي دس افضايص سغح سَاد 

.  سالهت جبهؼِ ػٌَاى هي ضَد

 دٍ سوي اسبسي تَسؼِ پبيذاس اّويت دادى ثِ آهَصش ٍ

آهَصش سشهبيِ گزاسي است ٍ ايي سشهبيِ  .سالهت است

 .سبخت است گزاسي ثضسگتشيي صيش

ا تىشاس هستوش ًىبت آهَصضي سالهت دس لبلت ّبي گًَبگَى ة

، ثِ پيطگيشي وِ ّويطِ هي گَيين ثْتش اص دسهبى است 

. ًضديىتش هي ضَين

فشايٌذ آهَصضي هشتجظ ثب فشاّن وشدى  ،آهَصش سالهت

تَاًذ ثِ  صًذگي وِ هي تشويجي اص سٍيىشدّب ثشاي تغييش سجه

دسثبسُ  يشي آگبّبًِي ّب ٍ جَاهغ دس تصوين افشاد، خبًَادُ

هَضَػبتي وِ دس ثبصيبثي، دستيبثي ٍ حفظ سالهت هؤثش 

. است، ووه ًوبيذ

تشويجي  سجه صًذگي عجك تؼشيف سبصهبى جْبًي ثْذاضت،

اص الگَّبي سفتبسي ٍ ػبدات فشدي دس سشاسش صًذگي ضبهل 

دخبًيبت ٍ ويفيت  هصشف ،استشس تغزيِ تحشن ثذًي،

ضيَُ  .خَاة است وِ دس پي اجتوبػي ضذى ثَجَد اهذُ است

پذيذُ اي چٌذ ٍجْي است وِ توبم جٌجِ ّبي صًذگي  صًذگي

 ثبصي ، وبس، اداة ٍ سسَم، ضت، ثْذا غزا، اة،خَ سٍصهشُ،

 سفتبس، تفىش، عشص سٍاثظ اجوبػي، ٍلت گزساًي، سشگشهي،

 .احسبسبت ٍ ػَاعف هي ثبضذ

 :راَُایي تزاي داشته سثك سوذگي سالم

 فؼبليت ثذًي 

  غزايي هيضاىوٌتشل 

 پيطگيشي پضضىي 

 خَاة وبفي 

 اوتطبف هَاسد جذيذ 

 پزيشي لذست ٍ اًؼغبف 

 خٌذاى ثَدى 

 ثخطص 

  دٍستبى ٍ فبهيلگزساًذى اٍلبت ثب 

 اػتيبدآٍس اجتٌبة اص سفتبسّبي 

 آساهص رٌّي 

 لذسداًي 

: وكات طالیي تزاي سثك سوذگي سالم

  .ريستان را تا حزكات كششي شزيع كىيذ -1

اص خَاة ثيذاس ضَيذ ٍ ووي حشوبت  دليمِ صٍدتش ۱۵-۱۰

ثيذاس  حشوبت وططي ثِ ضوب ثشاي. وططي اًجبم دّيذ

دّذ،  وٌذ، اًشطي ثيطتشي ثِ ضوب هي ضذى ووه هي

ثذًتبى سا ثبال ثشدُ، ثِ گشدش  هبٌّگيپزيشي ٍ ُ اًؼغبف

 .وٌذ تبى هي خَى دس ثذى ووه وشدُ ٍ سيلىس

 .تزاي كل ريس خًب تذوتان را سًخت رساوي كىيذ -2

است دس سٍص يه ٍػذُ غزاي خيلي خَة ٍ سبلن  اگش لشاس

تشويجي اص . صجحبًِ ثبضذ ثخَسيذ، اجبصُ ثذّيذ وِ آى ٍػذُ

فَايذ  اس ووي چشثيّب، فيجش، پشٍتئيي ٍ همذ وشثَّيذسات

ّب اًشطي  ثسيبس صيبدي ثشاي سالهتي ضوب داضتِ ٍ سبػت

 .وٌذ سا فشاّن هي الصم ثشاي ثذًتبى
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استشس هذاٍم ٍ هضهي  . استزط را كىتزل كىيذ-3

ٍلتي سيستن . اسدگز تبى هي ثش سالهتي تبثيشات صيبدي

ثبضذ، ػالئن فيضيىي  ػصجي اسادي ضوب ثيص اص اًذاصُ فؼبل

 ّبيي ثِ دًجبل هطبّذُ خَاّيذ وشد وِ دس دساصهذت ثيوبسي

خَاّذ داضت اصجولِ افسشدگي، اضغشاة، صخن هؼذُ، 

ٍلتي دس هَلؼيت . للجي سشدسد، سيضش هَ ٍ هطىالت

 ىتش اص آ صايي ّستيذ، ثِ سشػت ّش چِ توبم استشس

دسست ًفس ثىطيذ، هذيتيطي وٌيذ، . هَلؼيت ثيشٍى ثيبييذ

لجل . سٍي ثشٍيذ ثضًيذ يب ثِ پيبدُ ٍسصش وٌيذ، ثب وسي حشف

اثش ثگزاسد، سيستن  تبى اص ايٌىِ استشس ثتَاًذ ثش سالهتي

 .تبى سا آسام وٌيذ ػصجي

ضص  . تز ي تيشتز داشتٍ تاشيذ َاي غذایي سثك يػذٌ-4

ثِ جبي سِ ٍػذُ پشحجن دس غزايي وَچه ٍ سجه  ٍػذُ

تبى سا وٌتشل وشدُ ٍ  گشسٌگي وٌذ سٍص ثِ ضوب ووه هي

غزاخَسي،  ثْتش است ثِ جبي ثطمبة. ٍصًتبى سا تٌظين وٌيذ

 اص ثطمبة سبالد استفبدُ وٌيذ تب ثْتش ثتَاًيذ هيضاى غزاي

وٌذ اص  ايي سٍش ثِ ضوب ووه هي. تبى سا وٌتشل وٌيذ هصشفي

. ثب پشخَسي همبثلِ وٌيذ وشدُ ٍ گشسٌگي جلَگيشي

سبػت خَاة  ۹تب  ۷افشاد ثضسگسبل ثِ  . سيدتز تخًاتيذ-5

خَاة وبفي استشس سا وبّص . سٍص ًيبص داسًذ ضجبًِ دس

وٌذ، التْبة سا  للجتبى ووه هي دّذ، ثِ سبلن ًگِ داضتي هي

ثِ پبييي  وٌذ، وٌذ، دس عَل سٍص َّضيبستشتبى هي ون هي

احتوبل ثشٍص افسشدگي سا  وٌذ ٍ آٍسدى ٍصًتبى ووه هي

ثب خَاة خَة، احسبس ثْتشي خَاّيذ  .دّذ وبّص هي

 .ًظش خَاّيذ سسيذ داضت، ثْتش فىش خَاّيذ وشد ٍ صيجبتش ثِ
 

. رصیم غذایي سالم داشتٍ تاشيذ-6
غزاّبيي ثب ووتشيي هيضاى چشثي ًبسبلن سا اًتخبة  -الف

.  ًوبييذ

. هَاد غزايي ثب ووتشيي هيضاى ضىش سا اًتخبة ًوبييذ -ة

. اص سطين ّبي ضشثتي ثشاي وبّص ٍصى دٍسي وٌيذ -ج

. اص هصشف الىل ٍ دخبًيبت دٍسي وٌيذ -د

هصشف هَاد غزايي چشة، سشخ ضذُ، تٌمالت پشوبلشي ٍ  -ر

. ًوبييذپشچشة سا هحذٍد 

وِ  هحذٍدوشدى هصشف وشُ، سشضيش، خبهِ ٍ سس هبيًَض -س

. داساي چشثي صيبدي است

هصشف هيَُ ثْتش اص آة هيَُ است چَى داساي فيجش غزايي  -ص

. است وِ دس پيطگيشي اص اضبفِ ٍصى ٍ چبلي هَثش است

حزف يب هحذٍد وشدى هصشف فست فَدّب تَصيِ هي  -ط 

. ضَد

. دٌ ي تىاسة اوذام داشتٍ تاشيذيسن خًد را كىتزل ومً -7

. خَد سا ثب فشهَل صيش هحبسجِ ًوبييذ(  BMI)ًوبيِ تَدُ ثذًي 

BMI =  { (هتش) لذ  *( هتش)لذ }÷     ٍصى ثِ ويلَگشم

. چبلي دٍس ضىن ضبًس اثتال ثِ ثيوبسيْب سا افضايص هي دّذ

. تُذاشت ي سالمت دَان ي دوذان خًد را حفظ ومایيذ-8

. كافي آب سالم تىًشيذريساوٍ مقذار -9

. تٍ سالمت ريان خًد ي خاوًادٌ اَميت دَيذ-10

. دسخبًِ لَاًيي ٍ سبختبس داضتِ ثبضيذ -الف

. آداة ٍ سسَم خبًَادگي سا حفظ وٌيذ -ة

اص صهبى ّبي غزا خَسدى ثشاي ثشلشاسي استجبط ثب  -ج

. فشصًذاًتبى استفبدُ وٌيذ

يذ ٍ سؼي وٌيذ ثِ فشصًذاًتبى ثِ اًذاصُ هطخص آصادي ثذُ -د

. تب هستجذ ًجبضيذ

. تؼذاد استجبط ّبي دستَسي سا ثِ حذالل ثشسبًيذ -ر

. اص تحميش اػضبي خبًَادُ ٍ ثي احتشاهي ثِ آًْب ثپشّيضيذ -س

. الگَي هٌبسجي ثشاي فشصًذاًتبى ثبضيذ -ص

 .

 

 

سبوت ًوبًيذ ، احسبس ٍ ًظش خَد سا ثِ سٍش هثجت  -ُ

. ػٌَاى وٌيذ

دس استجبط والهي هتىلن ٍحذُ ًجبضيذ، هىبلوِ ثبيذ  -م

. دٍ عشفِ ثبضذ

اص ضخصي وشدى هَضَع ّب ٍ سشصًص خَد  -ي

. ثپشّيضيذ

ثِ جبي ايٌىِ دًجبل همصش ثگشديذ سؼي وٌيذ ساُ  -ل

. وٌيذ حل هٌبست پيذا

ٌّگبهي وِ ثب هطىالت سٍثشٍ هي ضَيذ، ثِ هسبيل  -ف

. گزضتِ ثش ًگشديذ

. ثِ خَد ٍ فشصًذاًتبى ثشچست ًضًيذ -ق  

ضتبة صدُ ًتيجِ گيشي ًىٌيذ ٍ  اص رّي خَاًي -ن

. ثپشّيضيذ

اص سفتبس هطىل صاي فشصًذًتبى اًتمبد وٌيذ ًِ اص  -ي

 .ضخصيت اٍ

 

مي تًاويذ  ، كسة اطالػات آمًسشي در تاب سالمتجُت 

آمًسش سالمت َمگاوي ،دفتز آمًسش ي تٍ سایت 

ارتقاي سالمت يسارت تُذاشت درمان ي آمًسش 

 . مزاجؼٍ ومایيذ پششكي 

http://iec.behdasht.gov.ir 

 

 .دنمي تاشپاسخگًي سًاالت شما در سميىٍ سالمت 


