
 

 

 م یکن  تیرعا دیگرفتن با  مینکته که هنگام رژ10

 نترنتیدر ا  ی ادیز  یها  میشود. اگرچه رژ  یتواند منجر به مشکالت سالمت  یم   یچاق  ا یاضافه وزن  

سالم و کنترل   یزندگ  دیکل  ی مغذ  ییغذا  میرژ کیمتعادل و    یسبک زندگ  کیمطرح هستند. اما  

 بهتر وزن است.

 د،یوزن هست  شیاز افزا  یریو جلوگ  رژیم های کاهش وزن نکات در مورد    نیاگر به دنبال بهتر

 جی تواند طاقت فرسا و گ  ی که خواندن همه آنها م  د یکن  دایپ  نترنتیدر ا دیتوان  ی م  ه یهزاران توص

 کننده باشد.

 ی را جمع آور  د یکن  تی گرفتن رعا  میدر زمان رژ  دیکه با  ی نکات  نیمقاله ما ده مورد از بهتر  نیا  در

 . میشما گذاشته ا  اری کرده و در اخت

 

 

 



 

 

 

 . دیشروع کن  نانهیخود را با انتظارات واقع ب میرژ .1

 نیی حال، تع  نیاز جمله کاهش وزن دارد. با ا  یادیز  دیفوا  ی مغذ  ییغذا  میرژ  کیاز    استفاده

 مهم است.   م یقبل از شروع رژ  نانهیانتظارات واقع ب

 یابیدست  ی برنامه شما برا  د،یتا الغر شو  دیاوریبه خودتان فشار ب  عیسر  یلیعنوان مثال ، اگر خ  به

 دهد.   یمعکوس م  جهیبهتر نت  یبه سالمت

 م یماه رژ 12-6 یدارند ، احتماالً در ط  یادیکه انتظار کاهش وزن ز  یافراد چاق  افتندیدر  محققان

 شکنند.    یخود را م 

ممکن است منجر   یدهد و حت   د یتواند به شما ام  ی م  ی ابیو قابل دست  نانهیهدف واقع ب کی  نییتع

 شود.  شتریبه کاهش وزن ب

 دی نده یبه خودتان گرسنگ .2

. دیوزن ناخواسته خود را از دست ده   دیتوان  ی م  دنیکش  ی دهد با گرسنگ  ینشان م  قاتیتحق

 .یعضله است، نه از چرب  قیکاهش وزن از طر  نیا  از  ٪50است که تا    نیمسئله ا

 یم  ی کالر  50عضله در روز حدود    لوگرمیک 0.5بدن شما هستند. هر    ک یکوره متابول  عضالت 

بدن شما را حدود   سمی متابول  د،یاز دست بده   یعضله که با گرسنگ   لویهر ک  گر، یسوزاند. از طرف د

 دهد.   یدر روز کاهش م  یکالر   50

به   ی و حت  دیوزن کم کن  لوگرم یک  5و کرفس    ج یاگرچه ممکن است با خوردن تنها هو  نیبنابرا

از دست   لیبه دل  دیکه از دست داد  یلوگرمیک  5 ن یاما ا  د، یموضوع به خودتان افتخار کن  نیخاطر ا

 جه یسوزاند، در نت  یم   ی کالر  50عضله حدود   لوگرم یک  0.5که هر    ییدادن عضالت است.از آنجا 

 خواهد کرد.  دایکاهش پ  یکالر   250شما حدود   سمیلمتابو



 

 

و   دیده   ی خالص خود را از دست م یچرب د،ی وزن کم کن  ح یو با روش صح  یه آراماگر ب  نیبنابرا

 . دیکن  یبدن خود را هم حفظ م  سمیمتابول

 د یرا فراموش نکن بریاستفاده از ف .3

 شود.   یم  افت یو غالت کامل    ا یها ، لوب وهیم  جات، یسالم از جمله سبز  ی در غذاها  بریف

ممکن است به کاهش وزن کمک   بر یاز ف  یغن   یمطالعات نشان داده اند که مصرف غذاها   یبرخ

 کند.

و دانه   ل یاستفاده از آج  ایصبحانه    یبه ساالد، خوردن جو دوسر برا  ای آسان با افزودن لوب  یلیخ

 .دیخود را باال ببر  ی مصرف بریف  زانیوعده م  انیبه عنوان م  بریاز ف  یغن  ی ها

 

 د ینگه دار  رونیناسالم را از خانه ب  یغذاها .4

 ریاگر سا  ی سالم غذا خوردن سالم دشوار است. حت  د،یمضر احاطه شده باش  یکه با غذاها   ی وقت  تا

چشمتان قرار   یآنها را جلو  د یکن  یغذاها را مصرف کنند، سع  نیخواهند ا  ی خانواده م یاعضا

 . دیرو  یکه سراغ آن نم   دی قرار ده   ی نتیتنقالت ناسالم را در کاب ای  پسیمثال چ  دینده 



 

 

از آنها   دی خواه   ی م  دیشو  ی باشند هربار که از کنار آنها رد م  د ید  یناسالم جلو  ییمواد غذا  یوقت

 کند.   یم  دا یحتما اضافه وزن پ  نیبنابرا  دیبخور

 د یغذا نخور د، یستیاگر گرسنه ن .5

نباشد، بلکه ممکن است   ی هورمون گرسنگ  یآن پرکار   لیممکن است دل  د؟یدار  ی خوار  زهیر  ایآ

که غذا به   لیدل  نیاز افراد صرفاً به ا   یاری. بسدیخور ی عادت غذا م  یباشد که از رو  نیآن ا  لیدل

 کنند.   ی م  ی در دسترسشان است، پرخور  یراحت

 ی خوار  زهیکار احتمال ر  ن ی. با ادی خود قرار نده   د یها را در معرض د  یخوراک  دیکن  یسع  نیبنابرا

 کرد.  د یخود را راحت تر دنبال خواه   می شود و رژ  یشما کمتر م 

 . شهیهم یبرا  کباری  - دیرا متوقف کن یشمارش کالر  .6

خود را از دست داد.  تیپرطرفدار بود و بعد از آن محبوب  اریبس  2005تا سال   یکالر  یابیرد  دهیا

 تی فیک  یکار درعوض، رو  نیا  ی دهند. بهتر است به جا  ی کار را انجام م  نیهنوز هم ا  ی اما برخ

 . دیتمرکز کن  د یخور یکه م  ییغذاها

 . دیرا قطع کن عیما  یها یمصرف کالر .7

 یدنینوش  نیاست. ا  ریالکل امکان پذ  ای  وهینوشابه، سودا، آبم   دنیدر روز با نوش  ی صدها کالر مصرف

داشته   یا  ه یتغذ  تیمز  چگونهیه  نکهیبدون ا  رایشوند ز  یشناخته م  "ی خال  ی کالر"ها به عنوان  

 رسانند.  ی م  یاضاف   یباشند، به بدن انرژ

را با احساس کم   یوقت ها افراد احساس گرسنگ  شتر یب  د،یریاشتباه نگ  یبدن را با گرسنگ   یآب  کم

برطرف خواهد   شانیاحساس گرسنگ  ندیبنوش  یکاف   که آب   ی و در صورت  رند یگ  یبدن اشتباه م  یآب

 شد.

 د یبخور نی از پروتئ یصبحانه غن .8

 یمانند تخم مرغ در صبحانه م  نی از پروتئ  یغن   ی نشان داده است که استفاده از غذاها  قاتیتحق

 به کاهش وزن کمک کند.  دیتوان



 

 

 یوعده ها  انیممکن است به شما کمک کند تا م  نی در صبح همچن  ن یمصرف پروتئ  شیافزا

شما در ادامه روز کنترل  یاشتها  نی از پروتئ  یبا مصرف صبحانه غن  نی. همچندی ناسالم مصرف نکن

 شود.  یم

 

 . دیگرفتن ورزش کن میهمزمان با رژ .9

 رییباره تغ  کیرا    یاد یموارد ز  دینبا  ،یبهبود سالمت  ی هنگام تالش برا  د یباش  ده یاست شن  ممکن 

 گرفتن.  میاست اما نه در مورد ورزش کردن همزمان با رژ  یخوب هیتوص  نیا  ی. به طور کلدیده 

دو   نیا  د، یکن  ی ورزش م  ییغذا  م یکه همزمان با رژ  ی دهد هنگام  ینشان م  قاتیحال، تحق  نیا  با

 کنند.   یم  تیرا تقو  گریکدیکنند و    یهم عمل م  ی مانند مکمل برا

هم داشتند،   یبدن  تی سالم کردند و همزمان فعال  ییغذا  م یرژ  کی  تی که شروع به رعا  یکسان

 ی کردند عادت ها  یفقط ورزش م   ایگرفته بودند    میکه فقط رژ  یبهتر از کسان  یلیتوانستند خ

 سالم خود را حفظ کنند. 



 

 

 

 د یو کنترل کن  یریگیخود را پ شرفتیپ .10

تواند به   یکار م  نی. ادی برنامه ثبت کن  ایغذا    نیآنال   ابیدفترچه، رد  کیدر    د یخور یکه م  ییغذاها

 . دیو وزن خود را کاهش ده   دیباش  بندیسالم خود پا  ییغذا  میشما کمک کند تا به رژ

تواند به   ی کند که م  یشما فراهم م   یرا برا  یا  زهیاست و انگ  د یمف  ز یورزش ن  شرفتیپ  یریگ  اندازه

 شما در ادامه کار کمک کند.

 ی رو  اده یپ  شتریکه در تلفن همراه خود برنامه گام شمار داشتند، ب  یمطالعه نشان داد که افراد  کی

 کردند وزن کم کردند.  یکه از آنها استفاده نم   یاز کسان  شتریکردند و شش برابر ب  یم

 جمع بندی

کاهش وزن   زیآم تیسفر موفق  کیاز    ریناپذ  ییجدا  یبخش  زان،یاز عز  ت یحمایادتان باشد که  

کنند،   تیخانواده شان آنها را حما یاعضا  ایباشند دوستان    لیاز افراد ممکن است ما  یبرخ  است.

به اشتراک گذاشتن   یبرا  یاجتماع   یدهند از رسانه ها   ح یممکن است ترج  یکه برخ  یدر حال



 

 

زانتان و پایبندی به رژیم غذایی سالم همراه با در هر حال با کمک عزی  خود استفاده کنند.  شرفتیپ

 ورزش، به زودی اضافه وزن خود را از دست خواهید داد.

 ی هاکه بر متد  هستند   یاز جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند   یحامد قدس دیدکتر س

  شانیتسلط دارند. ا  شرفته یپ  اسلیو معده، حلقه معده و الپاراسکوپیمانند  جراحی چاقی  مختلف  

را درمان   ی ادیز  اریبس   مارانی هستند و تا کنون ب IFSO  یجراحان چاق  ی الملل  ن یعضو انجمن ب

موجود در   ی ارتباط  ی راه ها  ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب کرده اند. 

 .دییاقدام نما  تیسا
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