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میلیون فرد دیابتی در ایران وجود  4باشد. تعداد  می دنیا کشورهای اکثر در میر و مرگ علت دیابت چهارمین  

 2 نوع دیابت به بیشتر  درصد  09 تا 09 تحرک بی افرادهستند.   2درصد آنها مبتال به دیابت نوع   09دارد که 

صلی  طبق تحقیقات انجام شده  دیابت علت  شوند.  می مبتال  می ر دنیاعضو د  قطع و نابینایی، نارسایی کلیه  ا

سالگی   09معموال بعد از  2برابر افراد معمولی است. دیابت نوع   2شیوع بیماریهای قلبی در افراد دیابتی   .باشد 

 ی مثبت دارند، بیشتر دیده می شود.شروع می شود و در افراد چاق و کم تحرک که سابقه خانوادگ

 

 

 

شی از دیابت نقش مهمی در کنترل بهتر این بیماری دارد.   آگاهی بیماران عوارض دیابت  از خطرات و عوارض نا

 .تقسیم نمود” عوارض دیررس“و ” عوارض زودرس“را می توان به دو نوع 

 :عوارض زودرس -الف

 :موارد زیر هستندعوارض زودرس دیابت شامل 

نو         -1 نخ  د یق  فت سررع به           ا نو   نخ  د هش  کا تع              07) م ک تع و  ی ل گعم در دسرری  لی  ی  (م

سریع قند خون معموال   سولین یا قرص های پایین آورنده قند خون، کم خوردن   افت  صرف زیاد ان ا ی، به علت م

 .شذذذودمی  فعذذالیذذت بذذدنی زیذذاد ایجذذاد      یذذا  و ، ی اصذذذلی و یذذا میذذان وعذذده   احذذ ف یذذد وعذذد   ذذ 

 اهمیت دیابت

 آگاهی از نطع:

 



احساس ضعف یا گرسنگی، رنگ پریدگی، عرق سرد، طپش قلب، سرگیجه، گیجی، خواب         آن عبارتند ازعالئم 

 . آلودگی و در موارد شدید بیهوشی است

 :الزم اتادخام

اگر هوشیار هستید ید لقمه نان یا ید لیوان آب میوه مصرف کنید. اگر تعریق و ضعف زیاد دارید ید ماده      -

 د خرما، ید شکالت، یا چند حبه قند( مصرف کنید.عد 2  ایی شیرین ) 

بیش  ناشتا و  حالتمیلی گعم در دسی لیتع در   137)افزایش دنخ نو  بیش از باال رفتن دنخ نو   -2

 ساعت بعخ از غذانورد ( 2میلی گعم،  187از 

.  در صذذورت   ودمی شذذ به دلیل پرخوری و یا مصذذرف ناکافی داروهای پایین آورند  قند خون ایجاداین حالت  

وجود این عالئم )پرخوری و یا تشنگی بیش از حد، خشکی دهان، احساس بویی مانند استون در دهان،     

 سرگیجه، احساس برافروختگی و گیجی( حتما به مرکز درمانی مراجعه کنید.

 :عوارض دیعرس  -ب

این وجود می آیند.  ه قند خون ب   مناسذذذب  تدریج و در صذذذورت عدم کنترل  ه عوارض دیررس دیابت ب               

عوارض باعث بسذذتری شذذدن های مکرر در بیمارسذذتان می شذذود و هزینه های زیادی را به خانواده ها  

تحمیل می کنند. هرچه کنترل دیابت نامناسب تر باشد،  بیماری دیرتر و سخت تر به درمان پاسخ می     

 عبارتند از: دیررس ضمهم ترین عواردهد و سالمتی شما بیشتر به خطر می افتد. 

 : عوارض دلبی ععودی -1

و  فشارخون عوارض قلبی عروقی شامل افزایشدرصد بیماران دیابتی به علت بیماریهای قلبی می میرند.  09

 می باشند. های قلبی و مغزیافزایش احتمال سکته

 : عوارض عصبی -2

 : های مختلف بروز کنند از جملهبه صورت ممکن است  عوارض عصبی



 حسی یا ضعف در دست و پاهامورمورشدن، درد، بی -  

 مشکالت گوارشی مانند احساس پری شکم، تهوع، استفراغ، اسهال و یبوست -

 مشکالت ادراری -

 میلی جنسیمشکالت جنسی مانند بی -

 کردنسرگیجه و  ش -

 نکند. را حسدرد  فرد دیابتی رفتن حس درد به طوری که حتی در حمالت قلبی ممکن است ازدست -

 : عوارض کلیوی -3

حتی دچار نارسایی می شوند و ها در صورت عدم درمان مناسب، کلیهدیابت به کلیه ها آسیب می رساند و 

 شود دیالیز و پیوند کلیه موجب انجامممکن است 

ی بروز مم این عارضه خیلی دیر ئعال شود.هرچه کنترل قند خون بهتر باشد، احتمال بروز این عارضه کم تر می

اشتهایی، احساس ناراحتی در معده ورم کردن پاها و زیر چشم ها، اختالل شدید خواب، کم و عبارتند از : کنند

 .و ضعف

 : مشکالت چشمی -4

شم  دیابت به            ست  و زندصدمه می  عروق چ سی    آب سبب ایجاد  ممکن ا سیاه ) گلوکوم(، کدورت عد

شبکیه  )آب شم و حتی کم بینایی و نابینایی  ی مروارید( و خونریزی در  سبت ب   چ ه شود. افراد دیابتی ن

 درصد بیشتر دچار کوری می شوند. 20افراد عادی 

 مشکالت انخام تحتانی - 5

 حس . این عارضه می گویند ی دیابتیپاآن  به حدی است که به  در پاها دیابتناشی از  مشکالت و عوارض        

ها و ضذذربات وارده بر متوجه بروز زخم فرد دیابتی  در واقع در اثر کاهش حس، پاها را کاهش می دهد.

 .یابدشود و در صورت  فلت این زخم گسترش میپاهای خود نمی



اگر زخمی در پا ایجاد شود دیرتر از زخم   .شود خوردگی پوست پا می دیابت موجب خشد شدن و ترک  

ناشی   ایجاد زخم در پای بیماران دیابتی یکی از عوارض جدی و خطرناک . شود پای افراد سالم خوب می 

 افراد نسذذبت به و ممکن اسذذت سذذبب قطع پا شذذود. افراد دیابتی  عدم کنترل مطلوب دیابت اسذذتاز 

 شوند. یقطع عضو م دچار بیشتر بار 49تا  09 یردیابتی 

پیاده روی ید روش آسذذان، ارزان، در دسذذترس برای کنترل دیابت اسذذت. با انجام پیاده روی شذذما می  

سرزندگی کنید.       شاط و  شادابی و ن  بقط توانید قند، چربی خون و وزن خود را کنترل کنید و احساس 

 کنترل قند و کنترل وزن کاهش سبب  ساعت  هر در روی پیاده دقیقه پنج شده  انجام تحقیقات نتایج

 کاهش را میر و مرگ میزان درصد  20 تا 29 روز در روی پیاده دقیقه 09 تا 09. گردد می چربی خون

 .کند جلوگیری دیابت درازمدت عوارض به ابتال از تواند می همچنین ورزش دهد. می

 

 

 

 

 :پیاده رویدر  نود کارآمخی افزایشراهکارهای عملی بعای 

 نامیده می شذذود.  خود کارآمدی برای انجام ید کار یا فعالیت های خود به توانایی نسذذبت فرد باورهای

شود که باور کنید که می توانید  ید کار را به خوبی انجام دهید. پیاده روی نه   خود کارآمدی باعث می 

ه اند نشان داد  یابتد از برنامه های پیشگیری  تنها عارضه ای ندارد بلکه فواید زیادی برای سالمتی دارد.   

 .را کاهش دهد   دیابت   درصذذذد خطر ابتال به  05طی هفته می تواند تا    منظم دقیقه پیاده روی    009که  

سی  ست که پیاده   برر شان داده ا صورت منظم ها ن شار خون می  ،روی به  شود و احتمال  باعث کاهش ف

صد کاهش می  49تا  29سکته را   ست که از این     .دهددر سریع، تعریق ا یکی دیگر از فواید پیاده روی 

 خود کارآمدی



سوزند.          سریعتر می  شوند، و چربی ها  سریعتر از بدن دفع می  سموم  دقیقه پیاده روی در هر  0طریق 

سبب کنترل وزن و تنظیم قند و چربی خون می گردد     برای که روش هایی  مهمترین امروز با .ساعت، 

با آموزش   .شویم  می آشنا  فعالیت های ورزشی/ پیاده روی شناخته شده اند،    در کارآمدی خود افزایش

این روش ها و در نهایت با افزایش خود کارآمدی، شما به این باور می رسید که با وجود همه موانعی که   

شذذما را از انجام پیاده روی منع میکنند باز هم می توانید پیاده روی کنید و وضذذعیت سذذالمتی خود را  

ستید پیاده روی خود را طبق برنامه        بهب سید که اگر بخواهید قادر ه شما به این باور می ر شید.  ود ببخ

 انجام دهید: 

 ،حتی اگع هوا بخ باشخ 

  ،یا ودت کافی نخاشته باشیخ 

 ،یا مجبور باشیخ تنها پیاده روی کنیخ 

 یا  کسی شما را به انجام پیاده روی  تشویق نکنخ 

  وی لذت نبعیخ و یا حتی اگع از پیاده ر 

   شررما یاد نواهیخ گعفت که در هع شررعایطی باز ه  می توانیخ بعای          نود کارآمخی  با افزایش

 بهبود دیابت نود پیاده روی کنیخ.

  یخ بعای   روش ها این فتارهای    تمامی ر  مورد در  نود کارآمخی   به دسررت آورد  را می توان

 ببعیخ. به کارمی نواهیخ به آنها پایبنخ بمانیخ، که درستی 

 

 .اول: زنجیره ای از موفقیت های متوالی را برای خود فراهم کنیدقدم 

شود آوردن  به دست    شتر  که این پاداش ها باعث می  ین د. ایشو  عالقه مند به انجام فعالیت مورد نظر بی

ثابت شذذود که می توانید آن کار را  انتخودبه و می شذذود، آن فعالیت را مرتب تکرار کنید موضذذوع باعث 



سب     .همیشذه انجام دهید  ما می توانیم با به دسذت آوردن خود کارآمدی، احتمال  لبه بر مشذکالت و ک

 موفّقیت در انجام فعالیت خاص را افزایش دهیم. 

 به دست آوردن موفقیتبرای . می شود تشکیل یفعالیت ها و یا مهارت های کوچکتراز مهارت های ما از 

 .را درست انجام دهیم آن فعالیت یا مهارت یاجزاید مهارت، باید در انجام 

 شما برای به دست آوردن موفقیت در پیاده روی چه پیشنهادی دارید؟ 

 قبل از این که پاسخ این سوال را در ادامه بحث مطالعه کنید، اندکی راجع به این موضوع فکر کنید.     

می  باعث و دیشو    عالقه مند به انجام فعالیت مورد نظر بیشتر که اعث می شود این پاداش ها بآوردن  به دست  

 .ثابت شود که می توانید آن کار را همیشه انجام دهید انتخودبه و شود، آن فعالیت را مرتب تکرار کنید 

به دسذذت آوردن موفقیت در برای . می شذذود تشذذکیل یفعالیت ها و یا مهارت های کوچکتراز مهارت های ما از 

 .را درست انجام دهیم آن فعالیت یا مهارت یاجزاید مهارت، باید انجام 

 شما برای به دست آوردن موفقیت در پیاده روی چه پیشنهادی دارید؟ 

 قبل از این که پاسخ این سوال را در ادامه بحث مطالعه کنید اندکی راجع به این موضوع فکر کنید.

 :پیاده رویموفقیت در زمینه دستیابی به راهکارهایی جهت 

 ( طعاحی وادق بینانه اهخاف و بعنامه ها :1

اگر اهداف بر اسذاس امکانات و   واقعی که می توانید به آنها برسذید، طراحی کنید. برای خود ید سذری اهداف     

را به ناتوانی و  هایمانشذذکسذذت تا  یمما عادت دارنمی توانید به آنها برسذذید.  توانایی ها ی شذذما طراحی نشذذوند،

 .یمخود نسبت دهو شانس  ضعف

 دارید؟ سراغ را مواردی چنین آیا شما

 تقسی  کنیخ:به اهخاف کوچکتع را ( اهخاف بزرگتع 2

 اگر اهداف خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید، امکان دستیابی به موفقیت بیشتر خواهد شد.



 :بخهیخ پاداش های مشخص، به نودتا  ( به ازاء کسب موفقیت در اهخاف کوچکتع3

سیدن  هر بار که در  شوید   ر شده خود موفق می  شویق می کنید به طور ناخودگاه خود را  ،به اهداف تعیین   . درت

ست   ضعیت اندکی تفاوت می کند و ممکن ا شویق دیگران   ،مورد پیاده روی و نتوانید به اندازه کافی از حمایت و ت

 برخوردار شوید.

ست  شوید،   یداگر نتوان شویق  شید  از طرف دیگران ت شما می توانید به خودتان پاداش بدهید.   ؛نگران نبا چون خود 

و یا دسذذتیابی به اهداف تعیین شذذده، خود را به   پیاده رویبه موفقیت در اجرای برنامه  خاطر رسذذیدن گاهی به

 تشویق کنید.صورت کالمی 

باس  لمثال اگر قصذذذد خرید ید کیف یا      ؛در نظر بگیرید حتی می توانید برای خود پاداش های  یر کالمی نیز    

اگر  جدید را دارید و می خواهید با جمع کردن پول این کار را انجام دهید می توانید به خود قول دهید که مثال             

 را خواهم خرید.لباس کیف یا این ماه به این هدف ورزشی رسیدم برای خودم این در پایان 

 :کنیخ عورم را  ( موفقیت های گذشته4

شته در شما   شده اید تا   گ  شکالت زندگی    موفق  سیاری از م ست که در   .کنید خود را بر طرفب کامال طبیعی ا

 .کنار موفقیت ها و پیروزی ها، مجموعه ای از شکست ها نیز در سابقه ذهنی ما وجود داشته باشد

      به این موضوع فکر کنید که چه عواملی باعث شکست شما شده است؟ 

      چه ارتباطی میان شکست ها با سستی و تنبلی در پی گیری کارها پیدا می کنید؟ 

       کافی برخوردار نبوده اید؟ خود کارآمدیدر چه مواردی از 

      توانید این تجارب ناخوشایند را به حداقل ممکن برسانید؟چگونه می 

 قدر بیشتر احتمال دارد که موفق شوید.هر اندازه که در راه رسیدن به هدف تالش کنید، همان 

ضوع     شود،  برای این که این مو شته خود    برایمان ثابت  ست تا خاطرات گ  ستی از       . را مرور کنیدبهتر ا  فهر

اعث بجمع بندی این موارد . موانع و مشکالت گ شته زندگی خود را به همراه شیوه  لبه بر این موانع تهیه کنید   

 .زیادی را حل کرده ایدمشکالت باور کنید  شما که می شود 



 ار اقداماتی را که می توانند  این موانع را کاهش دهند  و برای انجام فعالیت فیزیکی  احتمالی  موانع  گام دوم: 

 .کنید شناسایی

ی متاثیر می گ ارند. برخی از این عوامل به شذذما کمد  ،عوامل مختلفی بر انجام فعالیت های بدنی و ورزشذذی

مانع از مشارکت شما در فعالیت های  ،تا در انجام فعالیت های بدنی موفق باشید. بعضی از این عوامل نیزکنند 

 .شوند می  / پیاده رویورزشی

 را فرا ت شما شوند   اوقات در پیاده روی انجام توانند مانع می کنید می فکر که عواملی مهمترین تا است  بهتر

 .نمایید یادداشت جائی در کنید و شناسایی

همچنین عواملی را که می توانند به شذذما کمد کنند تا بخشذذی از اوقات فرا ت خود را به ورزش اختصذذاص  

 برای این کار می توانید موارد زیر را مشخص نمایید. دهید را نیز شناسایی و ثبت نمایید.

 .کنند می تسهیل عواملی که اجرای برنامه پیاده روی در اوقات فرا ت را -0

 گرها و موانع انجام پیاده روی فهرست تسهیل -2  

 کنید؟ یادداشت باید را چیزی چه سوم جدولستون به نظر شما در    

 

  راه باید شذذما

  کذذه را هذذایی 

 بر  لبذذه برای

 از یذذد هذذر

شی  برنامه اجرای موانع شت    این در را کنید می پیدا خود پیاده روی و ورز شته   .نمایید سطر یاددا توجه دا

ها می تواند ید مانع بزرگ را باشذذید که خیلی از مواقع پیش پا افتاده ترین و یا حتی خنده دار ترین راه حل 

 ثالم البته برای تکمیل ستون سوم می توانید از تجارب دیگران هم استفاده کنید. .از پیش پای شما بر دارد

جعای          که ا لی  م عوا

ر بخنی د فعالیت بعنامه

اودررات فررعاغررت   

 کننخ می تسهیل را

جعای           نق از ا ما که  لی  م عوا

بعنامه فعالیت بخنی در اودات       

 فعاغت می شونخ.

ست   سهیل فهع  ت

نق         موا ها و  گع

یت           ل عا ف جام  ن ا

 بخنی

   



        ست پیدا کنید که بخواهد وزنش را کم کند و با ضافه وزن ا اگر تنها هستید ید دوست که دارای ا

 او پیاده روی کنید.

  هر عضو شوید و با افراد دیابتی دیگر صحبت کنید. در انجمن افراد دیابتی ش 

 با ید برنامه ریزی سذذاده از کارهای روزمره برای انجام پیاده روی اسذذتفاده کنید. مثال برای  یا اینکه

  خرید ساده، رفتن به مهمانی و .... به جای استفاده از تاکسی پیاده روی کنید.

    سالنهای ورزشی یا پارکینگ خانه ورزش/پیاده روی    اگر هوا بد است در مکان های سرپوشیده مانند

 کنید.

   در باران با استفاده از چترو پوشیدن لباس مناسب پیاده روی کنید و  یا اگر می توانید از پله ها باال

 بروید. 

  راه را دور بزنید! از ید مسیر همیشگی استفاده نکنید. مسیرهایی که دار      .مسیعها را تغییع دهیخ

 ند، خیلی مناسب انتخابندو درخت دار

 انجام دهید. با انجام این کار رابطه خانوادگی شذذذما هم مسذذذتحکم تر می  روی های خانوادگیپیاده

 شود.

 .باشید داشته تسلط خود عواطف و احساسات بر  : گام سوم           

سب تری در برخورد     می توانند  افرادی که    سات خود را کنترل کنند؛ واکنش های منا سا با وقایع              اح

شد و در ارتقاء   موجبدارند. این کنترل  شت  خود کارآمدیموفقیت خواهد  نیز  خود کارآمدی. ما نقش خواهد دا

 ی خود را کنترل کنید.رفتارهاباعث شود که شما بتوانید  می تواند

 .و یا دست کشیدن کامل از آنها نیست احساسات انکارمنظور از کنترل  



واملی یکی از عمثال احساسات و عواطف در بسیاری از مواقع می توانند در دستیابی به موفقیت به ما کمد کنند.     

سیاری از              سان ها در ب ست. ان شود ترس از شکست ا سان در عرصه های مختلف زندگی می  که باعث پیشرفت ان

 ت شروع به فعالیت می کنند و به پیروزی می رسند.مواقع از ترس شکس

ایمان قلبی و توکل بر خداوند، اسذذذتفاده از روش های تن آرامی)ریلکسذذذیشذذذن(، مراقبت نفس، تمرین کردن و  

شوار می کند از جمله مه       سات را د سا شرایطی که کنترل اح ست.   ماجتناب از  شیوه ها برخی از مثال  ترین این 

 ننده باشند عبارتند از:هایی که می توانند کمد ک

  به همراه افرادی که دوسذذت دارند سذذوار تاکسذذی شذذوند به محل کار یا مهمانی نرویم. ترجیحا برای

 رفتن به خرید با کسانی برویم که ترجیح می دهند پیاده بروند. 

 .به ید تیم بپیوندید 

  .هنگام پیاده روی با دوست خود صحبت کنید 

  کنید به کسذذانی فکر کنید که از آنها مانی که پیاده روی میز د.به موسذذیقی یا داسذذتان گوش کنی

 .شود مسیر را به راحتی طی کنیدمی موجبو  شودخوشحالی شما ایجاد می باعثکار متشکرید. این

     در محل هایی که کمتر خسذذته می شذذویم و احسذذاس ل ت می کنیم و مردم در آنجا ورزش می

 کنند، پیاده روی کنیم)مثل پارکها(. 

       شفای بیماران سالمتی خود و  سالمت نگه دارد و برای  شما را  هنگام ورزش از خداوند بخواهید که 

 دیابتی دعا کنید.

  ه کنید. ماشین را در محل دورتری پارک کنید.به جای پله برقی و آسانسور از پله استفاد 

 : الگوهای مناسب را شناسائی و انتخاب کنید گام چهارم

ما در محیط اطراف خود با افراد زیادی سرو کار داریم. عقاید و رفتارهای برخی از این افراد مورد تایید و عالقه  

 ما هستند و ما آنها را به عنوان الگو انتخاب می کنیم.



ستفاده کنیم    بهتر  سانهای موفق ا ست هنگام الگوبرداری از تجارب ان سائل متعددی رو  ا . ما در زندگی خود با م

  یبردار الگو مواقعی چنین در. باشند  کرده حل را مسائل  آن دیگر نفر هزاران است  ممکن که  به رو می شویم 

رسذذیدن به  برای آنان که  هایی تکنید و ها روش از  افراد آن موفقیت مشذذاهده با می کند تا کمد ما به

 م.بهره برداری کنیموفقیت استفاده کرده اند 

 )مثال هایی از الگوهای خود(؟ تا بحال دوست داشته اید شبیه چه کسانی باشید

 

 

 

صول درمان دیابت نوع   ست.  همه  از     2یکی از ا شتن الگوی منظم برای پیاده روی ا اهمیت برنامه ریزی برای دا

ا در به شم  کرار عادات قدیمی و رفتارهای پیش پا افتاده نمی تواند تآگاه هستند.    مهم زندگی و اهداف  اتفاقات 

ایجاد تغییر و دسذذتیابی به اهداف مهم زندگیتان کمد کند. برای رسذذیدن به اهدافی که برای سذذالمتی خودتان 

شگیری و      طراحی کرده اید، حتما باید  ید بر شید. بنابر این برای پی شته با نامه ریزی دقیق برای زندگی خود دا

 کنترل عوارض بیماری دیابت باید ید برنامه ریزی مناسب برای ورزش/پیاده روی  داشته باشد.

شیخ     شته با شتع     منظ  و یک بعنامه پیاده روی اگع  اگع به ناطع دا شیخ، بی شته با دایمی در زنخگی دا

 .عمع می کنیخ

پیاده روی را می توان  پیاده روی رایگان و آسان است و همیشه در همه جا و همه حال می توان آن را انجام داد. 

کم هزینه و مفید ترین ورزشذذی نامید که انسذذان در هر زمانی قادر به انجام دادن آن اسذذت؛ برای ید پیاده روی 

سعی  !اده روی و ید دست لباس راحت است  ل ت بخش شما به تنها چیزی که احتیاج دارید ید جفت کفش پی 

ست که در هوای          ستید، مهم این ا صلی ه ست در چه ف شه در بیرون از خانه پیاده روی کنید. مهم نی کنید همی

 بعنامه ریزی

 



آزاد این ورزش را انجام دهید. اما اگر به هر دلیلی داخل خانه یا باشگاه را برای پیاده روی انتخاب کرده اید، حتما 

 .گوش کنید در طول ورزش موسیقی

 

 

 را بدنتان تا کنید شروع  ترآهسته  رویپیاده دقیقه 0 با همیشه . کنید رویپیاده هفته در بار 0 حداقل کنید سعی 

نید که روی کابتدا با سرعتی پیاده  .بدنتان سرد شود  دقیقه آخر نیز سرعتتان را کم کنید تا   0کرده و سپس   گرم

سرعت    برایتان راحت ست. سپس به تدریج  شود؛ رویتان را باال ببرید تا زمانی که پیادهتر ا ارتی باید به عب تان تند 

 عمیقاً نفس بکشید، اما هنوز قادر به مکالمه باشید.

 : رویای پیادههفته 12بعنامه 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 0 -کردن دقیقه گرم 0هفته اول 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 0 -دقیقه گرم کردن 0هفته دوم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 0 -دقیقه گرم کردن 0هفته سوم 

  :کردن؛دقیقه سرد  0 -روی تُنددقیقه پیاده 00 -دقیقه گرم کردن 0هفته چهارم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 00 -دقیقه گرم کردن 0هفته پنجم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 00 -دقیقه گرم کردن 0هفته ششم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 05 -دقیقه گرم کردن 0هفته هفتم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُندقه پیادهدقی 29 -دقیقه گرم کردن 0هفته هشتم 

 کمک سالمتی سوی به حعکت در شما به توانخمی روی پیاده ایهفته 12 بعنامه این

.کنخ  

 

 



  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 20 -دقیقه گرم کردن 0هفته نهم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 20 -دقیقه گرم کردن 0هفته دهم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 25 -دقیقه گرم کردن 0هفته یازدهم 

  :دقیقه سرد کردن 0 -روی تُنددقیقه پیاده 09 -دقیقه گرم کردن 0هفته دوازدهم. 

 

 


