
 
 
 
 
 
 
ویَُ ّاا  شایش ي سق ع ا     هصشف ًَشاتِ ّا ٍ آت <1>

شییییي ًدی ُ      طثیعی ویَُ ّای تجای آى آب یا آت کٌیذ ٍ

  ًتخاب کٌی .

جاا زض ي کٌیاذ    هفیذ شیش ٌی سق  تا سا ش هَقد  < 2 >

 ُ  جیایزییي هٌابییثی تییی ی ٍ سااثض تا   هیاَُ ّااا  هاااص

 ّستٌ . ٍ هَقد عٌذ  شیش ٌی ّا

ُ  5 ٍز  ّیبعی کٌی   <3> ساثض  هصاشف   ٍ سْن هیاَ

 ییي ّیا هیی     -)ّی ک  م تِ  ً  زُ یک هدت پیی سبیت   کٌیذ

 تَ ًٌ  تازُ، یخ زسُ ، کٌسیٍی یا خدک ش ُ تاشٌ .

 .ًٌَشیذ ششٍتا  قلکلیه ٍ قلکلّشگض  <4>

غزقّا  فشآٍس  شاذُ ٍ تتا ِ   هصیی   بعی کٌی   <5>

 ی    کِ  غلة حاٍی ًوک، قٌ  ٍ چیتی ّسیتٌ   تٌذ  شذُ 

  هحذٍد کٌیذ .

 سق خَدهاى هْیِ کٌیذ.ه  بِ ٍ هحل کا تاى  ًاّاس <6>

 دقًت یذ؟ آ ا هی
تیواس  د اتت عٌذ خَى تاال هی هَقًذ ًشاًِ قت ال تِ 

 تاشذ.
علثی عشٍعی سثة هشگ قکثش ت تیواسقى ّا   تیواس 

تٌاتشق ي قگش تیواس  د اتت تذٍى   شَد هید ات ی 
هی هَقًذ شوا سق دس هشخیص تاعی تواًذ ٍ دسهاى ًشَد 

هعشض خ ش تیش ش تیواس  علثی ٍ سک ِ هغض  عشقس 
                                        دّذ.

 
 

 

 

 

 ّ   گذ  ی کٌی .فعالیت ت ًی  ًجام تی ی  <1>

  ش ت هتَبط تا فعالیت تذًی دعیقِ 30 ح  قل -

فعالیت  دعیقِ 75 حذقعل ا  ٍ( تاس دس ّف ِ  5  )

 .کِ دس طَل ّف ِ هَص   شَد زیاسا ش ت ت
 آ ا هی دقًت یذ؟

ّاا   فشاسخَى تاال  کی قص عَقهل خ ش قصلی تیوااس   
  تِ آى عاهل خاهَش های گَ ٌاذ  علثی عشٍعی قست کِ 

ّیچ ًشاًِ  ا عالهت ّشاذقس دٌّاذُ ق     "چَى هعوَال
قطالعی  فشاسخَى تاالقص قت ال تِ ًذقسد ٍ تتیاس  قص قفشقد 

 ًذقسًذ.

حیکییات ، کدییاٍ زی  ٍ  تییازی، پیییاسُ  ٍی، خاًییِ س  ی <2>

 هحتَب هی شًَذ.   تذًیفعالیت ّا ضٍج  هَزٍى

 ز پلیِ تیاب تیٍیی ، تجیای      .ّش سٍص فعال هاش تاشایذ   <3>

   ًٌ گی پیاسُ  ٍی یا سٍچیخِ بَ  ی کٌی .

س   ییي   .کٌیاذ  ٍسصشتا قفشقد خاًَقدُ  ا دٍسا اى    <4>

 شی یط  ًزییُ تیدتیی خَ ّی  س شت ٍ  یي هفیح تی  بت.

 ز یک ًیم  فیی   ٍ زشیی ییا  ز ییک قی م شیوا  تیی ی       ق <5>

  بتفاسُ کٌی .پیششفت خَدهاى  پیزییی

یک قول ساده........برای قلب من، 

 ، برای قلب همه ما.توبرای قلب 

 
 

 

 

کِ شوا تشق  تْثَد سالهت  خَب  بت تٌْا  ق  م یي  <1>

 علة خَد قًتام هی دّیذ.

خطیی   دخاًیاا .  قس عوالسال تعذ قص هشک  2طی  <2>

 تیوا ی عیٍق کیًٍی قلة تطَ   بابی کاّش هی یات .

تیوا ی    خ شقس عوال دخاًیا سال تعذ قص هشک  15 <3>

 .سسذ سیزاس  هیتِ هیضقى قفشقد غیش قلثی عیٍقی ّای 

  دس هعشض دٍد دسات دٍم دخاًیاا   عشقس گشف ي  <4>

 تی ی تیوا ی قلثی س   فی س غیی بیزا ی  بت.عل ی 

( شیوا   بتعوالسخاًیات)یا ع م شیٍع  عوال بتتا تیک  <5>

     ساله ی قطشقفیاى خَدتلکِ هٌْا ساله ی علة خَد ِ ً

 .هی تخدی  تْثَسّن 

تاذًثال  سخاًییات هدیکل س  یی ،     بیتعوال   گی تی ی تییک   <6>

ٍ هشقکض  کِ خذها  هشک دخاًیا  قسقئِ های  سقٌّوا ی فٌی 

 .تاشیذدٌّذ  
 آ ا هی دقًت یذ؟

هیلیَى هشگ دس سال قسات    4 علتکلت شٍل خَى تاال 
هحال   / پا زاُ ساالهت  خاًِ تْذقشت ًضد ک ش يلزق تِ 

 تْااَسص / هشقعااةقص  هشقجعااِ کٌیااذ ٍ سااکًَت خااَد 
هقاضا کٌیذ فشاسخَى   کلت شٍل ٍ عٌاذ خاَى    سالهت

شوا ٍ ًیض ٍصى ٍ ًوا ِ هَدُ تذًی شوا سق قًذقصُ گیاش  ٍ  
ی شواس سق هحاساثِ کٌٌاذ. دس   قح وال خ ش علثی عشٍع

ق ي صَس  آى ّا هی هَقًٌذ تش قساس هیضقى خ ش علثای  
  .شوا سق سقٌّوا ی کٌٌذ  عشٍعی

 <دهیذ قول>
 .باشیذ تر فعال

 <دهیذ قول>
 .سالم بخوریذ و عاقالنه بنوشیذ

 <دهیذ قول>
  .دخانیات نه بگوییذاستعمال به 



 تشق  علة ّوِ ها

 ّا  هیلیَى ًفش تِ علت تیواس  5/17ّش سال   

علثی عشٍعی  قص جولِ تیوااس  علثای ٍ ساک ِ    

قٍلیي تیواس  هی کٌٌذ  قهشٍصُ ق ي  هغض  فَ  

ٍ قً ظااس  هحتَب هی شاَد  علت هشگ دس دًیا 

 هیلیَى ًفش تشسذ. 23تِ  2030هی سٍد ها سال 

فعلی تِ ّویي هٌاَقل   ٍضعیتلضٍهی ًذقسد قها 

اد چٌاذ هغییاش کَچار دس    تاا ق تا   قدقهِ  اتذ.

هَقًین تِ هاذ  طاَالًی هاش      هی  صًذگی  ّوِ

تا علة سالن هش صًذگی کٌین. ق ي سقج  تِ  ٍتْ ش 

قفاشقد  کاِ    تاشق   قست کِ تاِ خَدهااى   ق ي 

ِ  ّت یذ ٍ شاىًزشقً قفاشقد هحال    ّوچٌایي تا

قالى هي چِ کاس  های   "تزَ یذ  سکًَت خَد 
ذّن ها قص علة خَدم ٍ علاة شاوا   هَقًن قًتام ت

 "ثت کٌن؟شقعه
  فشصا ی تاشق  شاوا     تٌاتشق ي سٍص جْاًی علة

کِ  عَل تذّیذ قست کِ  ر عَل تذّیذ ...........

غزقّا  سالن هش تپض ذ ٍ هصشف کٌیذ   فعالیات  

ٍ هوش ٌا  تیش ش  قًتام دّیذ ٍ کَدکاى خاَد  

سق هشَ ق کٌیذ کِ فعال هش تاشٌذ  تِ دخاًیاا   

ذ ٍ تِ کتاًی کِ دٍس شاى دقس ذ تشق  یًِ تزَ 

 دخاًیا  کور کٌیذ.قس عوال هشک 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

یک برای سالمتی قلبتان 

به  و قول ساده به خودتان بدهید

 قولی که برای سالمت قلب 

 خود دادید، وفا کنید.

 

My Heart, 

 Your Heart 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 دقًشزاُ علَم پضشکی ٍ خذها  تْذقش ی دسهاًی قس اى آرستا تاى غشتی

  هعاًٍت تْذقشت

 تیواس  ّا  غیش ٍقگیش کٌ شلگشٍُ پیشزیش  ٍ 
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 هم پیمان برای

 سالمت قلب


