
 

 رٍش ّای تزک ًکزدى ٍرسش

یي سا تذاًیذ ّش جلسهِ ٍسصضهی وهِ اص    ضواست، اها ا هاًذى، الؼش ٍ یا ضعیؿ تالی هاًذى ضوا تِ خَدتاى تستگی داسد ٍ اًتخاب حك چاق

وَچهه ٍ ضهعیؿ    ّش دلیل دیگش اص تشًاهِ سٍصاًِ خَد حزـص هی وٌیذ، دس ساُ تهضسي ضهذى ضهىن ضهوا،     آى ضاًِ خالی هی وٌیذ یا تِ

سا حهك  هتاسفاًِ دس سشاسش جْاى اوثش اـشاد جاهعِ ٍسصش ًىشدى  ضذى عضالت ٍ وَتاُ ضذى صًذگی خَد لذهی دیگشی سا تشداضتِ ایذ ٍ

 .داًٌذ هسلن خَد هی

دلیمهِ ای ٍسصش رهش تحهشن ٍ     ۰۲سهِ جلسهِ   )دلیك ٍسصش هی وٌٌذ  تحمیمات ًطاى هی دّذ دس آهشیىا هشد ّایی وِ تِ عَس هٌظن ٍ

جوعیهت چهاق آهشیىها سا     وهِ تمشیثها  -دسغهذ اص جوعیهت   ۳۶دسغذ اص ول جوعیت سا تطىیل هی دٌّذ، ۹۱تٌْا  ،(سخت دس عَل ّفتِ

 سالهت تش، الؼشتش ٍ ون تٌص تش خَاّذ وشد، اها تِ یه دلیل اساسی وِ ًثهَدى  ٍ اعتماد داسًذ وِ ٍسصش وشدى آًْا سا-تطىیل هی دٌّذ

 .اًگیضُ است، ٍسصش ًوی وٌٌذ

ّویي دلیل تَغیِ ّهایی وهِ دس ایٌ ها آههذُ ٍالعها       تِ. توایل داضتي تِ ٍسصش وشدى ٍ رشداختي تِ آى تفاٍت تسیاسی ٍجَد داسد هیاى

اساتیذ ٍسصش ریطهٌْاد ضهذُ    تِ اسایِ سٍش ّایی تشای ای اد اًگیضُ رشداختِ این وِ تَسظ تْتشیي هشتیاى ٍ دس ایٌ ا ها. شدی ّستٌذواست

سٍضهْا   ًىٌیذ وِ صًذگی حشـِ ای هشتیاى تِ اسایِ تَغیِ ّای واسآهذ تستگی داسد ٍ ایهي  ـشاهَش. اًذ ٍ ًتی ِ آًْا ًیض آصهَدُ ضذُ است

واستشد چٌذاًی ًذاضتِ تاضذ یا دس ٍّلِ اٍل تِ ًظش اً ام واس ًطذًی  ضایذ تعذادی اص ایي تَغیِ ّا تشای جاهعِ ها. دٌّذٍالعا جَاب هی 

 : هههَاسد سا روههش هههی وٌههین    اههها تهها تَجههِ تههِ ایٌىههِ خَاًٌههذگاى ه ههالت ایٌتشًتههی دس ّوههِ جهها ّسههتٌذ، توههام          تشسههذ،

 

 شزط بٌذی دٍستاًِ ۱

غذا ٍ تْتش اص آى تها ّوىهالو ٍسصضهی الؾ صى     ىاسی وِ ـىش ّای ضوا سا هی دصدد یا ّوسایِ رش سش ٍّو -وسی وِ دٍستص ًذاسیذ تا

 ۰۵۲دلیمِ تذٍد یا  ۳ویلَ ون وٌذ،  ۵اٍلیي وسی وِ . ضشط تٌذی وٌیذ -یا ّش هَسد اسصاى دیگش تش سش چیضی چَى یه ًَضیذًی -خَد

ًىتِ ایٌ است وِ ضوا تایذ وسی سا تهِ هثهاسصُ دعهَت وٌیهذ وهِ اص اٍ       هت،هطاٍس ٍسصش ٍ سال. رشو سیٌِ اً ام دّذ تشًذُ خَاّذ ضذ

ّشلذس وَچه تاضذ، تهاص ّهن هیهل ضهذیذی تهِ       تا هَسد ضشط تٌذی -الثتِ اضىالی ًذاسد وِ اٍ تػَس وٌذ دٍستص داسیذ -آیذ تذتاى هی

 .تشًذُ ضذى داضتِ تاضیذ

 

 ٍرسش را بِ سالهت خَد هتصل کٌیذ ۲

دسجِ ولسهتشٍل خهَب    ۵ٍ اـضایص  LDL دسجِ اص ولستشٍل تذ یا ۰۲سپس ّذؾ خَد سا واّص . خَى خَد سا تشسسی وٌیذ ولستشٍل

دادُ ٍ دس عهیي   هحمك ٍسصش دس داًطگاُ والیفشًیا ضوا خغش اتتال تِ ًاسسایی للثی سا واّص تِ گفتِ جاى تیفالت رضضه ٍ. یا لشاس دّیذ

یه هاُ ٍسصش، اص رضضه خَد تخَاّیذ ًسخِ ای تشای آصهایص ه هذد   رس اص. ىن هسلح وشدُ ایذحال خَد سا تا ّذـی تسیاس هْن ٍ هح

 .ایي ساُ سا تِ ضوا خَاّذ داد تشسسی تفاٍت هیضاى ولستشٍل لثل ٍ تعذ اص ٍسصش، اًگیضُ الصم تشای اداهِ دادى .خَى تٌَیسذ

 



 

 

 

 ّوزاُ ٍرسشی خَد را عَض کٌیذ ۳

والو حاضش ضَیذ ٍ هشتة توشیي وٌیذ تها   ا ّوشاّی وِ ضوا سا ٍاداس هی وٌذ ّش جلسِ سش ساعت دستِ توشیي ّای ٍسصضی ت رشداختي

تهِ  . آساًتش هی ضَد یاس ٍسصضی خَد سـالت تیطتشی ریذا وٌیذ، ؼیثت اص جلسات ٍسصضی تشایتاى اها ّشچِ ضوا تا. هذتی هفیذ خَاّذ تَد

اعضای خاًَادُ ّویطِ یاس ٍسصضی خیلی خَتی ًخَاٌّذ تهَد صیهشا تهِ     ویوی ٍگفتِ طاولیي ٍاگٌش هشتی ٍسصش اّل ًیَیَسن دٍستاى غ

اص چٌیي ٍضعیتی، ّش چٌذ هاُ تا یاس ٍسصضهی   تشای احتشاص. هی دٌّذ دس اً ام حشوات تٌثلی وشدُ یا دس جلساتی حاضش ًطَیذ ضوا اجاصُ

 .جذی ٍ جذیذی تِ توشیي تپشداصیذ

 

 رقابت کٌیذ ۴

توشیي رشداختِ ٍ دس آى آهَصش تثیٌیذ تا تتَاًیهذ دس   تی وِ دٍست داسیذ ٍ اص آى لزت هی تشیذ تِ عَس هشتة تِصهیٌِ ٍسصش یا ـعالی دس

اجشا هی ضَد، تا یهه تحمیهك    هساتمات ٍسصضی دس سغح آهاتَسی هعوَال تِ ًَعی دس ّش وطَس، ضْش ٍ ضْشستاى .هساتمات ضشوت وٌیذ

ههَاسد   تیطهتشیي . تَاًیذ اص چٌیي هساتماتی تاخثش ضذ ٍ تشای ضشوت دس آًْا آههادُ ضهَیذ   یاص تاضگاّْا یا اداسُ تشتیت تذًی ضْش خَد ه

دٍ ٍ دس ول ٍسصضْایی ّستٌذ وِ اهىاى ضهشوت اـهشاد آههاتَس دس     سلاتتی دس صهیٌِ ضٌا، ـَتثال، ٍالیثال، صیثایی اًذام، ٍسصش ّایی چَى

 .تاضذ آًْا ٍجَد داضتِ

 

 بِ چزبی ّا فکز کٌیذ ۵

دسن ایي . واس سا سشیعتش اص دیگشی اً ام هی دّذ چشتی سا دس یه صهاى رخیشُ وشدُ ٍ هی سَصاًذ، اها ّوَاسُ یىی اص ایي دٍ ضوا تذى

تذى خَد آگاُ  تذى ضوا دس حال چالتش ضذى یا الؼشتش ضذى است، هَجة هی ضَد وِ ضوا ًسثت تِ هغلة وِ دس ّش صهاى تِ خػَظ

 .ٌاب وٌیذتَدُ ٍ اص رشخَسی ٍ ون تحشوی اجت

 ّز رٍس شکن خَد را هعایٌِ کٌیذ ۶

دس حالی وِ ًفس سا تیشٍى هی دّیذ،  .خَد سا سٍی ضىن خَد لشاس دادُ ٍ ًفس عویمی تىطیذ تِ عَسی وِ ضىن ح ین ضَد اًگطتاى

تیي  ضىن خَد سا حاال اًگطتاى سا تثٌذیذ ٍ. سا تِ سوت عضالت هٌمثض ضىن ـطاس دّیذ عضالت ضىن سا هٌمثض وشدُ ٍ اًگطتاى خَد

 ۶۲اگش ّش تاس . اًگطتاًتاى گشـتِ ایذ، چشتی خالع است اًگطتاى تگیشیذ، تِ گفتِ تام سیثَسى رضضه ٍ ًَیسٌذُ، تخطی وِ دس هیاى

تِ جلسِ ٍسصضی هٌػشؾ  وٌیذ، تِ ًذست اص سـتي« لوس»واس سا اً ام دّیذ ٍ همذاس چشتی ضىن خَد سا  دلیمِ لثل اص ٍسصش ایي

 .خَاّیذ ضذ

  با ّوسز ٍ فزسًذاًتاى قزاردادی ببٌذیذ ۷

اختػاظ دّیذ ٍ دس هماتل چٌیي ـشغتی ّن تِ  سٍصی یه ساعت صهاى آصاد داضتِ تاضیذ، تِ ضشط آًىِ ایي صهاى سا تِ ٍسصش ضوا

ضل تِ ٍسصش هٌ تشتیة ضوا هی تَاًیذ دس ایي یه ساعت، تذٍى ّیچ ـطاسی اص جاًة اهَس جاسی تِ ایي. ّوسش ٍ ـشصًذتاى تذّیذ

 اص آً ا وِ ایي: داسى هشتی ٍسصش واًادایی هی گَیذ. ـشسَدُ تالی تواًیذ تپشداصیذ یا ایي صهاى سا ّذس دادُ ٍ ّوچٌاى یه ضَّش چاق ٍ



 

 عالٍُ تش ایٌىِ هی تَاًیذ تذٍى احساو گٌاُ ٍسصش وٌیذ، تشًاهِ دس ساُ سالهتی ضوا عول هیىٌذ، دلیلی تشای سد آى ٍجَد ًذاسد ٍ ضوا

 .تشای ـشصًذاى خَد خَاّیذ تَد الگَی هٌاسثی ًیض

 هَسیقی هخصَص ٍرسش گلچیي کٌیذ CD یک ۸

عاللِ داسًذ یا تِ ریادُ سٍی هی رشداصًذ،  ًطاى هی دٌّذ هشداًی وِ تِ ٍسصش تا دستگاُ ّایی چَى دٍچشخِ ثاتت یا تشدهیل تحمیمات

اص هحثَب  CD رس یه. ص هشداًی وِ هَسیمی ًوی ضًٌَذ ٍسصش هی وٌٌذتسیاس تْتش ٍ تیطتش ا ٌّگام ضٌیذى هَسیمی هحثَب خَد

 .تطٌَیذ تشیي تشاًِ ّای ضاد ٍ رش تحشن خَد گلچیي ٍ وپی وٌیذ ٍ ٌّگام ٍسصش

 بزای ٍرسش خَد اس قبل بزًاهِ ریشی کٌیذ ۹

وٌیذ ٍ تا اً ام دادى ّش یه، آى سا دس ـْشست  اتتذای ّش هاُ، توام تشًاهِ ٍسصش خَد سا تِ عَس واهل هطخع وشدُ ٍ یادداضت دس 

ایي تشًاهِ ّا اجشا ًطذ،  اگش ّش یه اص. جلسِ ٍسصش سا اجشا وٌیذ ۹۳عادی، ضوا هی تَاًیذ ه وَعِ ای اص  تشای یه هاُ. عالهت تضًیذ

اص لثل  اگش تتَاًیذ. ض ٍلتی تگزاسیذٍضعیت َّا تاضذ ٍ تشای اتفالات ؼیش هٌتظشُ ًی اص اتتذا حَاستاى تِ. آى سا دس هاُ تعذی تگٌ اًیذ

دسغذ تیص اص حالتی خَاّذ تَد وِ هاُ سا تذٍى تشًاهِ آؼاص  ۰۲تشای ّش هَسد احتوالی آهادگی داضتِ تاضیذ، رشداختي ضوا تِ ٍسصش 

 .وٌیذ

 

 ٍرسش سٌگیي را بزای اٍل کار بگذاریذ ۱۱

تِ گفتِ . سا اص ّویي لسوت سخت آى آؼاص وٌیذ ذ، تشًاهِ ٍسصضی خَدتشای تِ رایاى سساًذى توشیي ّای تا ٍصًِ خَد هطىل داسی اگش

تشای صٍدتش سسیذى  رس اص اً ام ایي تخص، تِ هشحلِ ای هی سسیذ وِ توشیي ّای آى سا دٍست داسیذ ٍ جاى ٍیلیاهض تِ ایي تشتیة ضوا

 .تشساًیذ تِ ایي تخص سعی هی وٌیذ هشحلِ اٍل سا حتوا تِ رایاى

  ک تست چزبی سٌجی اًجام دّیذّز دٍ هاُ ی ۱۱

ٍضعیت تذى خَد هغلع ضَیذ ٍ تثیٌیذ وِ آیا چشتی اص  واس تِ ضوا اهىاى هی دّذ تا دس صهاًی هطخع اص آخشیي اعالعات هشتَط تِ ایي

. سدُ ایذاًگیضُ سا تِ دست آٍ ٌّگاهی وِ ًتی ِ وَضص ّای ضوا هلوَو ٍ هستٌذ تاضذ، تْتشیي. ایذ یا خیش دست دادُ ٍ عضلِ آٍسدُ

هشتثِ  ـمظ هتَجِ تاضیذ وِ ایي تست ّش. تا دسیاـت هثلػ هختػشی اً ام هی دٌّذ هعوَال تاضگاّْا ایي واس سا تِ غَست سایگاى یا

 .تَسظ ّواى ضخع لثلی اً ام ضَد

  کاری کِ دٍست ًذاریذ را اًجام ًذّیذ ۱۲

 وِ ٍسصش خَد سا دٍست ًذاسیذ، ٍسصش دیگشی سا جایگضیي آى ّشگاُ احساو وشدیذ تِ گفتِ دوتش جاى ساگلیي، سٍاًطٌاو ٍسصضی،

اص تشدهیل خَضتاى ًوی آیذ، عٌاب تضًیذ، تا دهثل ٍسصش  اگش اص سـتي تِ تاضگاُ تذتاى هی آیذ، تِ ٍسصش دس هٌضل تپشداصیذ، اگش. وٌیذ

ضذُ ایذ، یه تشًاهِ جذیذ ریذا  صضی خَد خستِاگش اص تشًاهِ ٍس: دس یه والم. ٍسصضی جذیذ چَى تسىتثال تشٍیذ وشدُ یا اغال تِ سشاغ

 .وٌیذ

 

 



 

 

 حزکت کٌیذ ۱۳

هَسد عاللِ خَد سا اً ام تذیذ یا تا دستگاُ  سٍصّایی وِ دس حال ٍ َّای ٍسصش وشدى ًیستیذ، تِ تاضگاُ تشٍیذ ٍ تٌْا حشوات دس

هْن ایي است وِ سٍ هثل . داسد ً ام تذّیذ ّن ٍجَداحتوال ایٌىِ تا آؼاص تِ حشوت، ول تشًاهِ ٍسصضی سا ا .هحثَتتاى همذاسی واس وٌیذ

 .تَاًیذ تِ عَس واهل ٍسصش وٌیذ، همذاسی جٌة ٍ جَش داضتِ تاضیذ حشوت وٌیذ ٍ اگش ًوی. ًٌطیٌیذ ٍ تٌثلی ًىٌیذ

 

 ّوسزتاى ببیٌیذ بذى خَد را اس دریچِ چشن ۱۴

-ایي لسوتْای ؼیش جزاب. عٌَاى وٌذ تذًی ضوا سا ّوسش خَد دسخَاست وٌیذ ووی تذجٌس تاضذ ٍ ًاخَضایٌذتشیي هطخػات اص

سٍی آى  ّفتِ تٌْا تِ واس تش ۰تشای ّوسشتاى سا دس دستَس واس ٍسصش خَد لشاس دّیذ ٍ  - . . .ضىن، تاصٍّای اـتادُ، چشتی رْلَ ٍ

 .ًگیضُ ّاستهٌفی تِ هثثت، یىی اص لَیتشیي ا تؽییش ًظش ّوسشتاى اص. سپس ه ذدا ًظش ٍی سا جَیا ضَیذ. تپشداصیذ
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