
ااننتغذهی و سالمت جوهب انم خدا
(MD-MPH-MBA)کتر رپیسا رتابی د

دفتر بهبود تغذهی جامعه
وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی

۱۳۹۹دی  
جلسه آموزش مجازی کارشناسان تغذیه مراکز 

دانشگاه علوم پزشکی تهران-جامع سالمت



فهرست موضوعات مورد بحث
 زندگی و سالمت جوانانسبک

 پروتئین، ریز مغذی ها و امالحکالری، : تغذیه ای جواناننیازهای

 مصرف دانشجویان در دانشگاه های کشور و آمار شیوع عوامل خطر تغذیه ایالگوی

 تغذیه سربازان

تغذیه دانشجویان

چاقی و اضافه وزن

کاهش وزن

 جوانان، ورزش و فعالیت



تعریف جوان

نینسپزشکی،آموزشودرمانبهداشتوزارتتعریفبهبناماکشوردر•

.شودمینامیدهجوانسنیگروهسال،29تا18بین

Earlyعنوانباعمدتاکشورهاسایردر• Years Young Adults

.شودمیاطالقجوانسال30تا20بینسنینبه



عمده رتین رویداداهی دوران جوانی
ازجدیدیدورانوزندگیسبکبهزندگیسبکیکازعبوردورانجوانیدوران•

زندگیست
شوندمیروبروجدیدتصمیماتباومتمرکزخودشخصیاهدافروی•

ازاللاستقخانواده،تشکیلیابی،شغلتحصیل،درگیرمعموالجوانانسنایندر•

هستندزندگیدرمسئولیتگرفتنعهدهبهوخانواده

توقحالعیندرودارنددادنانجامبرایزیادیکارهایکنندمیفکرجواناناغلب•

دارندکمیفرصتو

ومشخصغذاییالگویبهوآنهاستزمانیمحدودیتتاثیرتحتزندگیسبک•
کنندمیتوجهکمترمعموال...وورزشثابت،

افتدمیاتفاقسنینایندرمعموالهاخانمزایمانوبارداریبیشترین•



!توجه کنید
وداشتهادامهmenseشروعازپسسالسهتامعموالدختراناسکلتیرشد•

یابدمیکاهشبتدریج
Endشدنبستهبدلیلپسراناسکلتیرشد• Plate25ازپسمعموالها،مهره

شودمیمتوقفسالگی

ها می تواند منجر به ایجاد بیماری های مزمن و مشکالت سالمت در این سال•

ماندگاری تا پایان عمر شود



غذاصرفبایدکهزمانیوغذاقیمتبدن،وزنخصوصدرجواناندغدغه•
.شودایتغذیهکمبودهایبهمنجرتواندمیکنندخوردن

دافراذائقهومیلوقیمتراحتی،اساسبرمعموالسنینایندرغذاانتخاب•
غذاسالمتوارزشاساسبرتااست

نمک،قند،دریافتافزایشسببکهاستارجحانتخابفودهافستمعموال•
.شودمیباالکالرینهایتاوچربی

استسنیگروهاینهایدغدغهازیکیوزنکنترل•
فشار،دیابتمتابولیک،سندرمبهمنجرتواندمیهاسالایندروزنکنترلعدم•

شودآتیهایسالدرباالخون



: شیوع بیماری های غیرواگیر در سالهای پس از دوران جوانی 

ردان ارمغان تغذیه ناسالم، کم تحرکی، استعمال مواد دخانی و روانگ

و استرس 



یجوان نیازاهی تغذهی ای دوران 



نیاز هب کالری
، نیاز به BMRسالگی، با کاهش 25بعد از •

می کالری نسبت به سنین پایینتر کاهش

ده یابد که در ارتباط مستقیم با کاهش تو

.خالص عضالنی و میزان فعالیت است

رد اگر میزان کالری دریافتی از میزان نیاز ف•

.دباالتر باشد منجر به افزایش وزن خواهد ش







بطور خالصه
سالمندکالری در روز برای خانم ها با سبک زندگی نشسته و برخی بالغین1600•

کالری در روز برای خانم ها با فعالیت متوسط و بیشتر آقایان2200•

کالری در روز برای برخی خانم های خیلی فعال و آقایان فعال2800•



نیاز هب رپوتئین
.باشدحیوانینوعازدریافتیپروتئینسومیکاستبهتر•
رابدنحرکتعضالت،اینواستهااستخوانبهمتصلعضالتبهمربوطپروتئینبهنیازبیشترین•

ازتواندمیبدنوزنکلازدرصد50هستند،عضالتدربدنپروتئین%30جوانان،دردارندبعهده
(بدنسازورزشکارانمانند)باشدعضالت

شودمیشروعسالگی30ازعضالنیتودهدادندستاز•

g/kg0.8حدود:پروتئینبهجوانانروزانهنیازمیزان•
پروتئینg/kg1.5-1حدودبهروزانهنیاز:باالبسیارفعالیتباجوانانبرای•
سنینایرسبهنسبتپروتئینبهنیازافزایش:باشندمیجراحتوآسیبمعرضدربیشترجوانان•
پروتئینبهنیازافزایش:اندامپرورشصورتدر•
(یستنپروتئینیمکمل هایبهنیازی)پروتئینبهنیازتامین:متعادلغذاییرژیمازاستفاده•
کلیهوکبدکاردراختاللوشدیدضعفآمونیوم،واورهازت،افزایش:پروتئینزیادمصرف•
پروتئینکاملتامینعدم:گیاه خواریخاصرژیمیالبنیوگوشتیفرآورده هایمصرفعدم•

ث بزرگی بلکه فعالیت فیزیکی باعنمی یابد با خوردن غذای پرپروتئین افزایش حجیم شدن عضالت 
.می  شودعضالت 



نیاز هب کربوهیدرات اه
یندآمیشماربهفیزیکیهایفعالیتدرسوختمنابعبهترینهاکربوهیدرات•

.دارندیکمتراکسیژنبهنیازسوختنبرایها،پروتئینوهاچربیبامقایسهدر•

.می کندتامینهاکربوهیدراتازراخودمصرفیکالریاز%50–60جوانفردهر•

درصد60-70تاتواندمیبدنیفعالیتمیزانبهبستهجواناندرمیزاناین•

.باشدداشتهافزایش



نیاز هب مینرال اه و ویتامین اه
.استاننوجوانازبیشکمیگاهومیانساالنمانندسنینایندرمعموالهامغذیریزبهنیاز•

ارددافزایشمنوپوززمانتاسنینایندرآقایانبهنسبتجوانهایخانمدرآهنبهنیاز•

هستندحیاتیهااستخواناستحکامبرایDویتامینوکلسیم•

.استعمرآخرتاهااستخوانسالمتکنندهتامینسالگی،30سنتاکلسیمذخیرهافزایش•

.استروزدرگرممیلی1000سال50تا19سنیندرکلسیمبهنیاز•

.باشدمیروزدرمیکروگرمD،5ویتامینبهنیاز•

.استنیازموردسنینایندرروزدرلبنیاتسهمسهحداقلمصرف•



ازانرژیم غذایی سرب



رژیم غذایی سربازان
.دباشپرکالریبایدآنهاغذاییرژیمسربازانسنگینفعالیتبهتوجهبا
:ستامتفاوتفردهربرایشدهتوصیهانرژیمیزانهواییوآبشرایطاساسبر

کیلوکالری،4500سردهوایدر–
وکیلوکالری3200معتدلهوایدر–
انرژیازتراضافهدرصد0.5درجه،30ازباالتردرجههرازایبهگرمهوایدر–

معتدلهوایدرنیازمورد

:عملیاتشرایطدر
ردو،گبادام،نظیرهادانهومغزها/بیشتریچربیدرصد)پرکالریغذایبهنیاز–

(...وزیتونفندق،پسته،
(شودمیگرفتهغذاآبحتی)ترراحتحملبرایکمحجمووزنباغذا–



اهمیت مصرف مایعات رد سربازان
تاسالزمدارند،فعالیتمشابهمشاغلوسربازیهمچونهاییزمینهدرجواناناگر

ایرسیاآبحد،ازبیشگرمایازاجتنابورفتهدستازمایعاتجایگزینیبرای
:کنندمصرفعملیاتازپسوحینقبل،راسالمهاینوشیدنی
مایعاتلیواندویایکمصرف:رزمیعملیاتگونههرازقبلساعتدو–

لیترمیلی120–180دقیقه،15-20هرنوشیدن:نظامیفعالیتگونههرطیدر–
مایعات

رتسریعرابدنمرکزیحرارتومی شوندجذبسرعتبهزیرااستبهترسردمایعات–
.می آورندپایین

:نظامیهایفعالیتانجامازپس
یابدادامهمایعاتمصرفکهاستالزم–
.استزمانبربدنآبیکمجبران–

.شودمصرفآبسی سی500حداقلاستالزموزنکاهشکیلوگرم0.5هرازایبه–



:رد مناطق با آب و هوای گرم سربازان تغذهی 

ننوشیدومعقولاستراحتهایدورهدائمی،احتیاطهمچونعواملیبهگرممناطقدربقا
.داردبستگیکافیغذایوآب

گرمسيري كليدي و مهم در تغذیه در مناطق عوامل 
.باشدمیکافیآبوجودگرم،مناطقدرنیازمهمترین:دهیدراسیون.1

استراحتوکاریهایدورهتنظیمعدم–
بدنرفتهدستازمایعاتجایگزینیعدم–
گرمسیریمناطقهایبیماریبهابتالاحتمالافزایش–

استرایجیمشکل:کافیمیزانبهمغذیموادجذبعدم.2
.دهدمیافزایشراگرمسیریهایبیماریودهیدراسیوناحتمال–
.دهندمیکاهشراخودغذایمقدارازدرصد40حدودمیدانیعملیاتهنگامدرمعموال–
ردکارکدرمعدهتواناییعدمغذا،یکنواختیاشتها،کاهش:مغذیموادناکافیجذبدالیل–

غذا،تهیهبرایکافیوقتوجودعدمخاص،غذاییهایدورهکمبودآب،کمبودکامل،
(معدهالتهابیازخمموارددر)اولسریهایرژیمومیدانیشرایطبهمربوطاضطراب



:رد مناطق سردسربازانتغذهی
استتغذیه مناسب از عوامل موثر در انجام عملیات موفق در مناطق سردسیر •
غذاها در پیشگیری از سرمازدگی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند•
غذاستمنبع اصلی تولید سوخت برای بدن و تولید گرمای بدن•

:عوامل كليدي و مهم در تغذيه در مناطق سردسيري
دهیدراسیون . یخ زدن آب و جیره های غذاییبدلیل:1

مبود جذب مایعات در مناطق عملیاتی دارای آب و هوای سردک–
می دهدمیزان اشتها را کاهش –
می شودباعث خستگی و کمبود انرژی –

نیاز به انرژی زیاد . کالری مورد نیاز در آب و هوای گرم نسبت بهدرصد25تا 2:20
.  بیشتر است

رای عبور پوشیدن لباس های سنگین برای مقابله با سردی هوا، تقالی بیشتر ب:موثرعوامل –
رای حفظ از برف و یا مناطق یخ زده، مکانیسم فیزیکی بدن و نیز افرایش فعالیت بدنی ب

گرمای بدن



:رد مناطق مرتفعسربازانتغذهی
استسریعوتخصصیحرکاتمعموال•
استاکسیژنوکمبودشدیدسرمای،خطرناکشرایطدرمعموالومفرطخستگیبدونحرکاتتبهنیاز•

:مهم در مناطق مرتفعاحتمالی مشکالت تغذيه اي 
کاهش. افرادتمامیدرتقریبا:وزن1

بدنبافتوچربیکاهشازترکیبیبصورتوزنکاهش–
ارتفاعدرعملیاتهمانانجامبراینیازموردانرژیازدرصد50تا15مرتفعمناطقدرانرژیبهنیازافزایش–

دریاسطحهم

روزدرکالری6000تامناطقایندرنیازموردانرژیمیزانافزایش–
عدم. :کافیاندازهبههاکربوهیدراتمصرف2

رانیازموردانرژیدرصد70تا60کهاستکربوهیدراتگرم400شاملمرتفع،مناطقدربهینهغذاییرژیم–
کندمیتامین

(...وماکارونیزمینی،سیبنان،برنج،مانند)زیادکربوهیدراتدارایغذاهایمصرفبهتاکید–
دهیدراسیون. 3:

.استباالبسیارآبیکمبروزامکان–
اشدبمیزیادبسیارخشکوسردهوایدرهاریهطریقازآبمصرفدلیلبهمرتفعمناطقدرآببهبدننیاز–
یحوصلگبیوخستگیمعرضدررافردودادهافزایشراسرماازناشیهایبیماریبروزاحتمالدهیدراسیون–

دهدمیقرار

استنیازروزدرآبلیتر4ازبیشبهاغلب–



رژیم غذایی دانشجویان



وزارت علوم بر روی دانشجویان جدیدالورود 1392بررسی سال 
دانشگاه کشور در مقاطع مختلف تحصیلی و در هر دو جنس74در 

درصدتعدادوضعیت از نظرتوده بدنی

1187612.8الغر

5481759.3متناسب

1577217.1اضافه وزن

44304.8چاق

55346بدون پاسخ

92429100جمع کل



کار با کامپیوتر یا سایر ابزارهای کامپیوتری در طول شبانه روز

درصدتعدادکار با ابزارهای کامپیوتری
2038622.1ساعت4بیش از 

2896631.3دو تا چهار ساعت

3644139.4کمتر از دو ساعت

56476.1اصال استفاده نمی کنم

9891.1بدون پاسخ

92429100جمع کل



مصرف غذاهای آماده، سیب زمینی سرخ کرده و چیپس 

درصدتعدادمصرف فست فود ها

10231.1تمام روزهای هفته

1744818.9دو یا سه بار در هفته

4957553.6یک بار در هفته

2328325.2اصال مصرف نمی کنم

11001.2بدون پاسخ

92429100جمع کل



مصرف وعده کامل صبحانه در هفته

درصدتعدادمصرف صبحانه در طول هفته

43994.8اصال نمی خورم

1361914.7یک یا دو روز

2370625.6سه یا چهار روز

4987154تمام روزهای هفته

8340.9بدون پاسخ

92429100جمع کل



تغذهی دانشجویان رد قبل از امتحان
حل تغذیه ایراههدف

انامتحجلسهسربهرفتنوغذامصرفبینفاصلهساعتیکحداقل•مغزفعالیتنیازمورداکسیژنوگلوکزتامین
کاملصبحانهمصرف•

شبراحتخوابداشتنواضطرابکاهش
امتحانازقبل

هاوعدهمیانیاواصلیغذاییوعدهسهدرتازهسبزیومیوه•
نیاتلبوشیر،گردوماهی،مرغ،تخمموز،سویا،محصوالتوسویالوبیا،•
غذاهای نشاسته ای مانند ماکارونی، برنج و نان•
ساعت قبل 6یا نوشابه گازداراز حدود پررنگاز مصرف قهوه، چایپرهیز •

از خواب
چای کم رنگ مصرف •
یک لیوان شیر گرم قبل از خواب •
استراحت کافی •

عدموخستگیوخونیکمازپیشگیری
تمرکز

ماهیمرغ،جگر،گوشت،•
حبوبات•
(پستهفندق،بادام،گردو،)هامغزانواعوخشکبار•

وامتحانبرایکافیوالزمانرژیتامین
گرسنگیازپیشگیری

کربوهیدراتوفیبر،پروتئینازسرشارصبحانه•
لبنیاتخم مرغ،ت•
خیاریافرنگیگوجهوپنیربادارسبوسنان•
فرنییاشیربرنج،حلیم،لوبیاخوراکیاعدسی•



ستگیخواضطراببرغلبهبرایمفیدصبحانهخصوصیات
امتحانازقبل

عسلحاوینوشیدنی هایوعسل•
گردووپنیرونان•
عدسیخوراک•

فندق،کشمش،بادام،:منیزیمازشارسرمغزدارآجیل•یادگیریافزایش
نخودچیوگردو

بحانهصنمی توانندودارندزیادیاضطرابکهدانشجویانی
بخورندمفصل

موز•
کشمش•

بسیوکاهونعنا،ریحان،قبیلازسبزی هاازبعضی•امتحانازقبلروزهایدراضطرابکاهشدرمفیدبسیار

گازدارنوشیدنی هایانواعوشیرینیزیادمصرف•امتحانشبدرراحتخوابدراختاللایجاد
شورتخمهنمک،چیپس،•
فودهافستوچربغذاهای•
(ندارداشکالیشیرینماست)ترشدوغوماست•

زیادمقداربهمرباوشکروقندمصرف•حواستمرکزدراختاللوسردرد،خستگیایجاد



فیدربخی توصیه اهی ساده و م 
:حانربای آمادگی قبل از امت 

غذای. .بجویدخوبوکنیدمیلآرامیبهراخود1

زمان. .نخوریدغذامطالعهیاکار2

.کنیدپرهیزمطالعهموقعدرتنقالتانواعخوردناز3.

در. ازبیش.بیاشامیدکافیآب(غذاهمراهنهاما)روزطول4
میغذاازپسساعتدوتایکوغذاازپیشساعتنیم

غذاباهمراهنوشیدنی هاوآبآشامیدن.نوشیدآبتوان
.می شودنفخایجادوهضماختاللسبب

انسان.کنیداستراحتکمیمی کنید،خستگیاحساساگر5.
محرک،نهدارداستراحتبهاحتیاجخستگیموقعدر

لمشغویاوماندنبیدارمنظوربهقهوهمصرفبنابراین
.ودنمی شتوصیهخوابازقبلبویژهمجازیفضایدرشدن



چاقی و اضافه وزن جواانن



چاقی و اضافه وزن
وسال18بزرگساالنمیلیارد1.9ازبیش،2016سالدرWHOگزارشطبق•

چاقنفرمیلیون600ازبیشتعداداینازکهداشتندچاقیووزناضافهباالتر،

.بودند

:چاقیتوزیع1395سالدرSTEPsبررسیدر•

7.5سال18-24سنیگروهدر–

درصد14.5سال25-34سنیگروهدرو–



بیشترین دالیل چاقی جواانن

افراط در 
مصرف غذا

ارث

کم 
تحرکی

مصرف 
بیش از حد 
فست فود

مصرف زیاد 
غذاهای 

چرب

















تغییر شیوه زندگی: ردمان چاقی

عوامل شخصیتی و رفتاری، کلید موفقیت در تداوم کاهش وزن است

:  توسعه مهارت های انطباقی
خودداری از مصرف غذا برای احساس راحتی بیشتر–
افزایش اعتماد به نفس با ارزش قائل شدن به کنترل وزن–
(در روزتقریبا یک ساعت)فعالیت بدنی باال بعنوان بخشی از فعالیت های روزمره –
کم چربی-انتخاب رژیم غذایی کم کالری–
مصرف منظم صبحانه–
مونیتور منظم وزن توسط خود فرد–
روز هفته 7مونیتور مداوم رعایت رژیم غذایی در طول –
پرهیز از مصرف مکمل های تجاری برای کاهش وزن–



وزنوغذانوعانتخاب:باشدبارداریدورانحتیوکودکیزمانازبایدچاقیازپیشگیریشروع•
سالمحددرشیردهیوبارداریدورانگیری

فرزندانتشویقوبدنیفعالیتتغذیه،نظرازفرزندانبرایوالدینبودنالگوی•
جرایاسببکهاستزندگیسبکوغذاییرژیمدرتغییراتحفظودرایجادخانوادهحمایتینقش•

.شودمیاحتمالیمشکالتحلوبهتر
:وزنشیوه کنترل 

برنامه ریزی غذایی سالم بر پایه هرم غذایی–
با کاهش کالری دریافتیهمراه ورزش و فعالیت افزایش –

نوزکاهشباعثندرتبهکالرییاسروینگکاهشبامدتکوتاهکنندهمحدودغذاییهایرژیم•
.باشدداشتهسالمتیبرمضراثراتاستممکنوشوندمیمدتطوالنی

استفردروزانهبدنیفعالیتوانتخابیغذاهاینوعدردائمیتغییربهتر،رویکرد•
غذاهایجایبه،(هامیوهوسبزیجاتسوپ،ساالد،)فراوانفیبروآبوانرژیکمغذاهایمصرف•

شودمیوزنکاهشوغذامصرفکاهشزودرسسیریسببزیاد،انرژیدارای



اختالالت کاهش وزن



کاهش وزن
کاهشبهمنجربدندرذخیرهانرژیمصرفافزایشباهمراهغذامصرفکاهش•

.می شودوزن

زمانمدتدروزنکاهش:مصرفکاهشارزیابیبرایشاخصساده ترین•

مشخص

خوردناختالالت:وزنکاهشاحتمالیدلیلشایعترین•

کالری انرژی دریافتی100سال روزانه 3به مدت : کیلوگرمی25ساله 23دختر 



اختالالت خوردن
.هستندخوردناختالتگرفتارجواناندرصد20تا10•
درصد15تا5شیوعبادختراندررایجمزمنبیماریسومین•
وغذاییهایوعدهحذفباخودسرانهغذاییهایرژیمگرفتن•

...وغالتونانمانندغذاییهایگروه

جسمانیوروانیوضعیتبرءسواثرات•
عصبیپرخوریوعصبیاشتهاییبی:اختاللدوشامل•



   (  Anorexia Nervosa)بی اشتهایی عصبی
وزنبهخواهدمینتیجهدرونداردرضایتخودبدنفرمذهنیِتصویرازردف

یقطرازراخوددفعودهدمیکاهشراانرژیدریافتبنابراینیابددستکمتری
هادیورتیکوهامسهلازاستفادهیاوعمدیاستفراغهمزمانواضافیورزش

دهدمیافزایش

:تشخیصمعیارهای
رشددوراندروزنمناسبافزایشعدمیاوانتظارموردوزندرصد15مقداربهوزنکاهش-

شودمنجرنظرموردوزنازکمتردرصد15برابروزنیبهکهبطوری

قدوسنبرایطبیعیوزنحداقلداشتننگهازامتناع-
الغریوجودباچاقیحساسا:بدنازغلطتصور-
وزنروندهپیشکاهشوجودباشدنچاقازشدیدترس-
متوالیماهیانهعادتسهقطعحداقل-
کندتوجیهراوزنکاهشکهجسمیبیماریوجودعدم-



ردمان بی اشتهایی عصبی
.داردبیمارهمکاریبهنیازباشدهمراهموفقیتبااینکهبرایاذغدادنووزنترمیم•

طبیعیوزن%12ازبیشبهبیماروزنرسیدن:بدنوزنترمیمجهتدرگاماولین•

باشدمفیداستممکنپزشکتوسطافسردگیضدداروهایبارماند•

.باشددمفیاستممکننیزپزشکتوسطتجویزباسیپروهپتادینماننداشتهامحرکداروهای•



(Bulimia)رپخوری عصبی 
.است1به12پسرانبهنسبتدختراندرعصبیپرخورینسبت•

.رسدمیهم%50بهحتیدانشجودختراندرشیوع•

.دهدمیرویماه3مدتبهوباردوایهفتهحداقلمتوسططوربهدوهرنامتناسبجبرانیرفتاروپرخوری•

.استباالدرآنهااضطرابیوخلقیاختالالتمیزان•

مکررتفادهاسعمدی،استفراغپاکسازی،نظیرعودکنندهجبرانیرفتارهایبهوزن،افزایشازجلوگیریبرایفرد•
.پردازندمی(صددر20)سخترژیمهاییامفرطورزشیاگرفتنروزه،(درصد80)مدریامسهلاز

.شودمیکالمیهیپووهیپوناترمیهمچونخونهایالکترولیتخوردنبهمبهمنجرحدازبیشهایاستفراغ•

.کندمیمصرفمحدودزمانیدرمتعارفغیرطوربهراغذااززیادیمقادیرمکررطوربه•

.ازندپردمیاستفراغوپرخوریبههاییدورهدردارندومینگهمطلوبحدنزدیکراخودوزنمواردبیشتردر•

.گرددنمیمنجرشودمیدیدهعصبیاشتهاییبیدرآنچهمانندمغذیموادجدیکاهشبهمعموال•

قرارتاثیرتحتشودمیدیدهعصبیاشتهاییبیبهمبتالافراددرکهآنچهازکمترمبتالافراددربدناندازه•
.گیردمی



:معیاراهی تشخیص رپخوری عصبی
توجه افراطی به شکل بدن و وزن-
مصرف غذای پر انرژی و به آسانی قابل بلع در موقع پرخوری-
مصرف مخفیانه غذا در موقع پرخوری-
خوابیا شکمختم پرخوری در حضور دیگران یا با شروع درد -
داروهای ملین، سخت، کوشش های مکرر برای کاهش وزن با رژیم های -

عمدیمدر و استفراغ 
کیلو گرم در دوره های 5-4ازنوسانات فراوان وزن به مقدار بیش -

پرخوری و امتناع از غذا
افسردگی یا احساس گناه پس از پرخوری-



رپخوری عصبیردمان
تلفیقی. -Self)شخصیکنترلوآموزشیایتغذیههایروشاز1 monitoring)

رفتارناسازگاریازآگاهیافزایشبرای

خوردنعاداتورفتاردرتغییرپسس2.

ممکن. تهگرفدرنظربیماراناینبرایهمپزشکتوسطافسردگیضداروهایداست3

.شود



وااننفعالیت بدنی  و  ورزش رد ج 



فعالیت بدنی
مصرفهبنیازوشودمیایجاداسکلتیعضالتبوسیلهکهبدنحرکتهرگونه•

.داردانرژی

.شودمیبندیطبقهشدیدومتوسطسبک،انواعبه•



مصرف شدهارنژیطبقه بندی فعالیت بدنی رب حسب ميزان 
قابلایونشدهمشاهدهتنفسوقلبضرباندرتغییری:سبکبدنیفعالیت•

عالیتفکشیدن،اتوشستن،ظرفبرقی،جاروازاستفاده:مثالباشدنمیاحساس
فکریکارومطالعهشاملمیزپشتدردانشجویانوکارمندان

ضرباندتعداافزایشبهمنجرکهفعالیتنوعهر:متوسطشدتبابدنیفعالیت•
نتواندشخصکهنباشدزیادقدرآنتنفسشدتوتعدادولیشودتنفسوقلب

کندصحبت
وکندصحبتتواندنمیراحتیبهشخصفعالیتحیندر:شدیدبدنیفعالیت•

بهیردگمیصورتاشکالباومنقطعکردنصحبتزیاد،زدننفسنفسبعلت
.کنداداهمسرپشتراکلمه4یا3ازبیشنیستقادرشخصکهطوری



د؟در طول یك هفته چند روز حداقل به مدت سی دقیقه فعالیت بدنی داری

تا 25درصد از دختران دارای فعالیت بدنی کم داشته و در گروه سنی 96درصد از پسران و 60سال، 24تا 18در گروه سنی 
برخوردار نیستند(  MET<600) درصد از تحرک بدنی کافی 97درصد و دختران 80سال، پسران 34

درصدتعدادفعالیت بدنی

1464015.8ندارماصالً

4025843.6روزدویایک

2548827.6روزچهاریاسه

1097611.9هفتههایروزتمام

10671.2پاسخبدون

92429100کلجمع



کات کلیدی ربای تحرک جواانن ن
بنشینندکمتروکنندحرکتبیشترروزطولدربایدجوانان
حالتدراتاوقبیشترکهجوانانیبهنسبتدارندبیشتریتحرککهافرادی
متوسطفعالیتمقداریونشینندمیکمترکهجوانانیودارندقرارنشسته

.برخوردارندباالتریسالمتازدهندمیانجامشدیدتا
5)دقیقه300تا(دقیقه30وساعت2)دقیقه150حداقلانجام•

متوسطشدتبافعالیتهفتهدربدنیفعالیت(ساعت
30وساعت2)دقیقه150تا(دقیقه15وساعت1)دقیقه75یا•

شدیدورزشهفتهدربدنیفعالیت(دقیقه
شدیدومتوسطهوازیفعالیتازمتعادلیترکیبیا•

.شودتوزیعهفتهطولدربایدهوازیفعالیتترجیحا



ربای سالمت جواانن مفید است ؟چه شدت و ميزان فعالیت بدنی 
منظم دقیقه بطور 30فعالیت بدنی با شدت متوسط بصورت روزانه "

"بار در هفته و یا در تمام ایام هفته5حداقل 
:دقیقه30در صورت عدم امکان توالی روزانه 

دقیقه ای ورزش در طول روز 10دوره 3•
برنامه های ورزشی همراه با ورزش های هوازی باید برای ورزش های در •

( وندمانند حرکاتی که باعث انقباض با قدرت عضله می ش)مقاومتی و قدرتی 
.نیز زمانی را اختصاص داد

بار در 3تا 2شده و به میزان عضالنی  –اسکلتیتقویت ساختمان موجب •
اشدبهفته، جهت افزایش استقامت عضالت و انعطاف پذیری بدن مطلوب می 

جهت حفظ کارایی عضالت انجام حداقل دو بار کشش عضالت در آخرین حد•
شودحرکت مفاصل انجام 



مکمل اهی رپمصرف ردفعالیت اهی ورزشی
مراجعهبدنسازیهایباشگاهبهکهجوانانیاکثرهدفحاضرحالدر•

بهرسریعتچههردارندانتظارواستحجیمعضالتیداشتنکنند؛می
کنندپیدادستخودرویایاین

.نمایندمیورزشیهایمکملمصرفبهاقداممنظورهمینبه•
ت،مجالتوسطتبلیغاتیشدیدبمبارانتحتورزشکاروجوانقشر•

ارقرخودسالوسنهمدوستانومجازیفضایاینترنتی،هایسایت
.گیرندمی

کردعملبهبود،کاراییاالبردنبورزشکار،افراددرمکملمصرفازهدف•
دربدونهدفاینکهاستفرمخوشانداموحجیمعضالتداشتنو

.شودمیواردآنهابدنبهکهاستهاییآسیبگرفتننظر



وگیساختوترکیبیموادها،ویتامینشاملوشوندمیبازارواردمختلفاقساموانواعدرهاکملم•

هستندهاهورمون

ایماهیچههایتودهتاکنندکمکآنهابهتوانندمیهامکملکهباورنداینبرافرادازبسیاری•

هامکملاینیانمتقاضبیشترینجوانانبینایندرکهکنندپیدابیشتریاستحکامونیروتر،حجیم

.هستند

یچهبدونتوانمیورزشیمـکملنـامبـاداروهـاازبرخیازاستفادهباتنهاشودمیتصورگاهی•

.رسیدمطلوبنتیجهبهزحمتیوتالش

باونظریرزبایدهرهدفیباهورمونیاوکافئینیپروتئینی،ورزشیمکملهرگونهمصرفکلیبطور•

ودوزنحوه،فرد،جسمانیوضعیتبررسیبرعالوهتاگیردصورتورزشیتغذیهمتخصصمشاوره

.شوددادهتذکرهاآنمصرفازناشیعوارضوشدهمحاسبهمصرفدورهطول

وبودهانجبرغیرقابلترکیباتاینخودسرانهمصرفازناشیعوارضبرخیکهباشیدداشتهبخاطر•

.شودمرگبهمنجرپیشرفتهموارددرتواندمیحتیواندازدمیخطربهرافردسالمت



جمع بندی و نتیجه گيری
.جوانان فعالترین و پرانرژی ترین اعضای جامعه هستند•
.توجه به سالمت سبک زندگی این گروه اهمیت زیادی دارد•
.هرم غذایی در راس برنامه ریزی غذایی برای جوانان قرار دارد•
نان در برنامه ریزی تغذیه ای برای جوانان، باید به شغل و نوع فعالیت اجتماعی آ•

.توجه کرد
ر در کاهش وزن غیر طبیعی جوانان، باید به اختالالت خوردن توجه کرد و عالوه ب•

.آموزش تغذیه؛ جوان را برای اصالح رفتار به مشاور سالمت روان ارجاع داد
ا گذر از احتمال افزایش وزن و چاقی بدلیل شیوه زندگی رایج در جوانان باالست که ب•

.دوران جوانی عواقب و تبعات خود را نشان خواهد داد
و در آموزش تغذیه و نتایج پیروی از سبک زندگی ناسالم به جوانان ضروری است•

.اصالح الگوی تغذیه و فعالیت بدنی آنان موثر است



اوجه شمبا تشکر از ت 



یمانی هب جوااننهس توصیه منتشر نشده سردار سل 

خودکهمعنویکماالتخصوصارسیدندکمالیبهکسانیکهتمام-1
راحرس.استسحرآنهاهمهمنشأباشد،می تواندهمدنیویپایهومنشأ

رغبتابآنراچندباراگرداردشگرفتأثیریشماسندرشبنمازدریاب
.یابیتمسکآنبهمی شودموجبآنلذتکردی،تجربه

.استدروغزشتی هاوبدیهاتمامزیربنای-2

خودتبهمادر؛وپدرخصوصاًبزرگترهامقابلدرخضوعواحترام-3
شادراآنهاهمببوسی،رامادرتوپدردستشرمبدونبدهعادت

.داردخودتبروضعیاثرهمومی کنی


