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 فهرست 

 3 _____________________________________________________________________________________ مقدمه

 4 _______________________________________________________ م؟ یاز کجا شروع کن دیوزن، با   شیافزا ی برا

 5 _______________________________________________ م؟ یداشته باش ی خطر ی سالم و ب ی وزن به روش  شیچطور افزا

 5 _____________________________________________________________________ دارد؟   ییکمبود وزن واقعًا چه معنا

 6___________________________________________________________________________ ست؟ ی عوارض کمبود وزن چ

 6_______________________________________________________ باعث کمبود وزن بشوند  توانندی که م یمختلف لیدال

 7 _____________________________________________________________________ ؟ می وزن فکر کن ش یبه افزا دیچرا با

 8 __________________________________________________________________ است؟  خطری وزن ب  شیافزا زان ی چه م

 8 _________________________________________________________________ م؟ یسالم وزن اضافه کن  یچگونه با روش

 14 _____________________________________________________م؟ ی بخور  ییع و سالم چه غذاهای ش وزن سر ی افزا  یبرا

 22 _____________________________________________________________ وزن  ش یموفق شدن در افزا یچند نکته برا 

 23 _________________________________________________________________ م؟ ی ش دهیخود را افزا یچگونه اشتها

 26 ____________________________________________________________ م؟ یش ده ی چگونه با ورزش، وزن خود را افزا

 30 _______________________________________________________________ شود؟ ی ش وزن می ن باعث افزایا پروتئیآ

 34 ________________________________________________ ها هستند؟ ش وزن و حجم عضله کدام ین مکمل افزایبهتر 

 39 ______________________________________________خطری ب ی به روش ی وزن: عضله ساز  ش یافزا ی برا ییهانیتمر 

 48 _____________________________________________________________________ وزن با ورزش   شیافزا ی برا ینکات

 48 _________________________________________________________________________ م؟ ی کن زی پره ییزهایاز چه چ 

 49 __________________________________________________________وزن سالم  شیافزا ی برا ییغذا ی برنامه

 50 _____________________________________________________________ د؟ یدار  از ین  یوزن به چند کالر   شی افزا  یبرا

 52 ___________________________________________ د یبخور   شتریها باز آن  دیوزن با ش یافزا ی که برا  یسالم ی غذاها

 53 _____________________________________________________________________________ باال  یبا کالر  ییغذا میرژ 

 58 ____________________________________________________ وزن   شی افزا  یبرا  ی کالر  3000اول:  ییغذا مینمونه رژ 

 61 ____________________________________________________ وزن  ش یافزا یباال برا  یبا کالر  ییدوم: برنامه غذا میرژ 

 70 ______________________________________________________ وزن  ش یافزا یمتعادل برا  ییسوم: برنامه غذا میرژ 

 85 ____________________________________________________________________ پرمصرف  ییمواد غذا ی جدول کالر 

 86 ____________________________________________________________________________________________ منابع
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 مقدمه 
افراد   یبرخ  یاست که ممکن است برا یاز مشکالت ی کیو اضافه وزن  یهمانند چاق زین یالغر 

آنها   یکه شاخص توده بدن ی افراد بالغ یسازمان بهداشت جهان  فیبر اساس تعر . رخ دهد
(BMI ) می گو یالغر م را باشد  5/18کمتر از . 

از حد هم   شیب یفرد شود الغر  یبرا یادیمتواند سبب بروز مشکالت ز  ی همانطور که چاق
  ف یفرد از جمله ضعف بدن، کاهش قدرت بدن، تضع یبرا یسبب بروز مشکالت تواندیم
  ،یر یادگیاز جمله عضالت قلب، کاهش قدرت  ی عضالن یهابافت ب یتخر  ،یمنیا ستمیس

 حافظه و ... شود. 

  یاهیغذت ریغ لی، از جمله دالدارد یاه یتغذ  ریو غ یاهیتغذ لیاز جمله دال یادیز  لیدال یالغر 
  جهیاز حد و در نت شیب ت یبه فعال توانیم  شودیاز حد افراد م شیب یکه موجب الغر 

که   ستا یالغر  لیدال  نیاز مهمتر  ز یسوخت و ساز باال در افراد اشاره کرد، استرس و اضطراب ن
 شود.  یمنجر به الغر  تواندیسوخت و ساز بدن و کاهش اشتها م شیبا افزا

ها و امالح در بدن  نیتامیکمبود و ایو  یخون کم ریها نظیمار یب یو برخ   یگوارش  مشکالت 
  گر ید ی کی دیآیم ش یافراد پ یبرخ  یکه برا ی دامن بزنند. مشکالت هورمون یبه الغر  تواندیم

سوخت و ساز بدن   شیپر کار افزا دیروئیافراد است، به طور مثال در افراد با ت یالغر  لیاز دال
 . شود یافراد م نیا یالغر موجب 

بودن غذا و   یناکاف ،ییغذا یهابه نامنظم بودن وعده توان یهم م  یالغر  یا هیتغذ لیدال از
و به طور   ییغذا مینامناسب در رژ  یروزانه فرد، استفاده از غذاها اجاتیاحت نیتام یبرا هیتغذ

مشکل    نیا یچاق یمناسب برا ییغذابا برنامه توانینامناسب اشاره کرد که م ییغذا میرژ   یکل
 را برطرف نمود. 
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 از کجا شروع کنیم؟  ، بایدافزایش وزن  یبرا

و   ی چاق میفقط رژ  ایآ م؟یوزن چه کن شیچاق شدن و افزا یبرا نکهیا دآییم  شیکه پ یسوال
 شیافزا ر، یکه خ بگویم  دیسوال با نیدر پاسخ به ا ؟ شودمیوزن   شیخوردن باعث افزا ادیز 

،  شودکشف  یعلت الغر  دیدر ابتدا با ،شودنمیحاصل  ادیز غذای صرفا با خوردن   یوزن و چاق
 دیدر ابتدا با باشدداشته  یالغر  یبرا یانهیو زم یاهیتغذ ریمشکل غ  ماریکه ب یدر صورت 
 . شود فرد برطرف  ن یمشکل ا

و    یروان  یاز فشارها روح یو دور   ماریدر ب داریپا طیبرقرار کردن شرا ،یمار یب ت یبهبود وضع
  یانهیکه مشکالت زم یصورت در  .نکاتی هستند که باید به آنها توجه داشته باشیدها استرس

 . رسدیوزن م  شیو افزا  یچاق یبرا یی برنامه غذا میمرتفع شده باشد نوبت تنظ ماریب

های  های افزایش سالم و سریع، ورزشبا روشتوانید میشما با داشتن این کتاب راهنما 
افزایش وزن، دالیل اضافه نشدن وزن و   نامناسبو  مناسبمناسب افزایش وزن، غذاهای 

 همچنین چند برنامه غذایی آشنا شوید.

 

 


