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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین به مناسبت بزرگداشت 

سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ، جشن با شکوهی به مناسبت 

دهه مبارک فجر در خانه ژیمناستیک آبیک برگزار گردید. در این مراسم مسئولین 

رنمایی ورزشکاران در بخش بانوان و شهرستان آبیک حضور داشتند و شاهد هن

آقایان بودند که این ژیمناست های نونهال و نوجوان مورد تحصین حاضرین در این 

جشن قرار گرفتند. علی محرابی ریاست هیات ژیمناستیک شهرستان آبیک با تالش 

های فراوان زحمات زیادی برای برگزاری این مراسم کشیدند که از مسئولین هیات 

ک استان قزوین هم دعوت به عمل آورده بودند که آقایان کامران داودی ژیمناستی

و مهرداد حدادیان دبیر ومسئول مالی هیات ژیمناستیک استان قزوین نمایندگان 

هیات استان در این مراسم بودند. در پایان از مسئولین ، مربیان و زحمت کشان 

قهرمانان هم به آنها اهدا رشته ژیمناستیک تقدیر به عمل آمد و احکام سطح بندی 

 گردید. 
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ه گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین مسابقات گرامیداشت دهه ب

 02این مسابقات که با حضور بیش از .مبارک فجر در شهر محمدیه برگزار شد

در سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی علی بن ابی ژیمناست منتخب شهر محمدیه 

طالب انجام شد. در این رقابت برنامه سطح بندی که توسط فدراسیون ژیمناستیک 

تدوین شده بود مورد آزمون قرار گرفت و افراد برتر جهت حضور در مسابقات 

استانی و شرکت در آزمون سطح بندی مشخص شدند. قضاوت این مسابقات بر 

حدادیان یکی از داوران برجسته هیات ژیمناستیک استان قزوین و  عهده مهرداد

  .کشور می باشند که مسئولیت امور مالی هیات استان هم بر عهده ایشان می باشند

با توجه به حمایت های حمید احمدی از هیات های شهرستان ها مهرداد حدادیان 

ن ها بازدید می نمایند به نمایندگی از ایشان به طور متناوب از هیات های شهرستا

که این مسابقات نیز در چارچوب اهداف کلی رئیس هیات ژیمناستیک استان قزوین 

.بودند که با همکاری آقای سلمانی ریس هیات ژیمناستیک شهر محمدیه انجام شد
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین اعالم 

ورزشکار خانم در مسابقات  052کرد که میزبان هفت استان و 

 .بودیمگرامیداشت دهه مبارک فجر 

رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان البرز عنوان کرد که در 

 02و  02خ مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر که در تاری

بهمن ماه در سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام علی )ع( 

 ندورزشکار از هفت استان حضور داشت 052شهر الوند انجام شد 

. احداث سالن یمکه مطمئنا سطح باالی فنی را شاهد بود

بدنسازی در مجاورت سالن ژیمناستیک مجموعه ورزشی امام علی)ع( یکی دیگر از 

تی این هیات بود که از بهترین امکانات و تجهیزات بدنسازی فعالیت های زیرساخ

جاللی از راه اندازی ایروبیک ژیمناستیک در این  .برای تجهیز آن استفاده شده است

به  29شهرستان در آینده نزدیک خبر داد و اعالم کرد که سهیال شاقالنی در سال 

استان البرز و  کالس های مربیگری ده درس تئوری و کالس مربیگری عملی در

شهر کرج اعزام شده است تا بتوانیم مربیان جوان را در کنار مربیان با تجربه اضافه 

نموده و پتانسیل خود را در این زمینه افزایش دهیم.همچنین برگزاری مسابقات 

سطح بندی با حضور شهرستان های استان قزوین یکی دیگر از برنامه های این 

کرد که  خوشحالیور خواهد بود. در پایان جاللی ابراز هیات در آینده نه چندان د

استان قزوین و به خصوص هیات ژیمناستیک شهرستان البرز میزبانی خوبی را در 

و از تمامی زحمت کشان ژیمناستیک استان قزوین و  استاین مسابقات داشته 

 .شهرستان البرز تشکر نمودند
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین رئیس و دبیر هیات 

حمید .ژیمناستیک استان قزوین از آکادمی ژیمناستیک شهید چمران بازدید نمودند

وین با توجه به تاکید بر گستردگی احمدی رئیس هیات ژیمناستیک استان قز

ژیمناستیک در مناطق مختلف استان و به خصوص در جای جای شهر قزوین وجود 

باشگاههای خصوصی را بازوان توانمند هیات ژیمناستیک در جهت رشد و پیشرفت 

ژیمناستیک استان قزوین دانست و نقش باشگاههای خصوصی را در آینده 

ی نمودند. در این بازدید احمدی رئیس و داودی دبیر ژیمناستیک بسیار مهم ارزیاب

هیات ژیمناستیک استان با علیرضا کاسه گر قهرمان اسبق تیم ملی و مدیر آکادمی 

شهید چمران دیدار کردند و در جریان روند رو به رشد این آکادمی قرار گرفتند و 

روی این را تشریح نمودند و برنامه های پیش  0029کاسه گر فعالیت های سال 

الزم به ذکر است از طرف هیات  .آکادمی را در سال آینده بررسی کردند

ژیمناستیک استان 

قزوین و به دستور 

ریاست هیات هدیه 

ای به پاس زحمات 

مدیریت این آکادمی 

و اعضای آن به 

آکادمی ژیمناستیک 

شهید چمران اهدا 

 .گردید
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین جلسه مشترک رئیس هیات ژیمناستیک 

 .برگزار گردید 0استان قزوین و مسئول کانون رشد آموزش و پرورش ناحیه 

کامران داودی،  در این جلسه که به میزبانی هیات ژیمناستیک استان قزوین و حمید احمدی ،

محمدرضا خیرخواه و مولود مجیبی به ترتیب رئیس ، دبیر، مسئول کمیته مربیان و نایب رئیس 

بانوان هیات ژیمناستیک استان قزوین برگزار شد نقی سیاهکالی مرادی مسئول کانون رشد 

در این جلسه راههای همکاری دو طرف در جهت . میهمان آنها بود 0آموزش و پرورش ناحیه 

رشد و توسعه ژیمناستیک در آموزش و پرورش به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و مقرر گردید 

که کانون آموزش و پرورش ناحیه یک با تجهیز امکانات بیشتر و همکاری مربیان هیات 

حمید احمدی در این  .ژیمناستیک استان قزوین زمینه های رشد و توسعه این رشته را فراهم آورد

زش و پرورش را بسیار مهم دانست و به این نکته اشاره کردند که تمامی جلسه نقش آمو

قهرمانانی که در مسابقات آموزشگاههای کشور قهرمانی کسب می نماید همگی زیر نظر هیات 

سیاهکالی مرادی هم در این جلسه قول همکاری های فراوان و  .فعالیت کرده و پرورش می یابند

 .ارائه نمودند 0این رشته را در کانون آموزش و پرورش ناحیه آماده سازی بستر فعالیت های 
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین مسابقات ژیمناستیک 

 .بانوان به پایان رسیدگرامیداشت دهه مبارک فجر در بخش 

استان البرز، قم، سمنان ، خراسان شمالی، همدان و زنجان و  7این مسابقات با حضور 

 0029بهمن  02و  02قزوین در دو دسته یک و دو در روزهای پنج شنبه و جمعه 

در شهرستان البرز و مجموعه ورزشی امام علی )ع( برگزار گردید. و نتایج زیر 

 : تیمی :بدست آمد

 

 

 

  1سال دسته  7-6رده سنی 

 البرز .1

 قم .2

 قزوین .3

  1سال دسته  9-8رده سنی 

 البرز .1

 قزوین .2

 قم .3

 1سال دسته  11-11رده سنی 

 البرز .1

 قزوین .2

 قزوین .3

 2سال دسته  7-6رده سنی 

 قزوین .1

 قم.2

 البرز .3

 2سال دسته  9-8رده سنی 

 قزوین  .1

 قزوین .2

 . زنجان3

 2سال دسته  11-11رده سنی 

 البرز  .1

 قزوین .2

 همدان .3

 نتایج انفرادی

 پارالل

 سال  7-6رده سنی 

 شهره عسگری  .1

 سوگند نوبری.3

 سال 9-8رده سنی 

مائده شیوخی و مریم سیاهکالی  .1

 مرادی

 سال  11-11رده سنی 

 شقایق چراغی .1

 مهسا نجفی .2

 پرش خرک

 سال به باال 12رده سنی 

 زینب نظری .1

 زارعی نیکی .3

 سال 11-11رده سنی 

 مهسا نجفی و معصومه کردمافی .2

 سال  9-8رده سنی 

 مائده شیوخی  3

 سال شهره عسگری 7-6رده سنی 
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 سال 7-6      0مقام اول تیمی دسته 

شهره عسگری ، زینب رضایی، ریحانه یارمحمدی، یلدا حسن شوکتی، رومینا 

 صیادی، روژینا کیماسی، سوگند نوبری

 سال 2-8       0مقام اول تیمی دسته 

مائده شیوخی، النا حاجی زاده حدیثه عبدی، نگین فالح زاده ، آریانا امینی فر ، 

 محدثه شفیع خانی

 سال 2-8مقام دوم تیمی 

مریم سیاهکالی مرادی، ریحانه علی پور، مائده موسوی، یگانه عزیزی، دیانا 

 یلی، مریم نجفی، فاطمه کیانیاسماع

 سال 00-02مقام دوم تیمی 

 نگین فالح ، شقایق چراغی، مهسا نجفی، شیوا حیدری، معصومه کردمافی
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین رقابت های قهرمانی جوانان کشور و 

ژیمناستیک هنری پسران در استان البرز با کسب چهار مدال طالی  انتخابی تیم ملی جوانان

به گزارش روابط عمومی  .انفرادی و عنوان سوم تیمی برای ژیمناست های قزوینی پایان یافت

 0فدراسیون ژیمناستیک رقابت های قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی جوانان طی روزهای 

مناستیک مالصدرای کرج برگزار شد. طی برگزاری این رقابت ها اسفند ماه جاری در خانه ژی 9و 

تیم انفرادی به رقابت پرداختند و در پایان در مجموع تیمی تهران  0تیم و  00استان در قالب 05

در وسیله دارحلقه نیما  ، مازندران و قزوین توانستند بترتیب در جایگاه اول تا سوم بایستند.

قزوین و سیدسامان صادقی از مازندران بترتیب در جایگاه اول و  بیگدلومهر و معین صفدری از

دوم ایستادند و پویا عبداللهی از آذربایجان شرقی بهمراه آرمین وطن خواه از گیالن مشترکاً در 

جایگاه سوم ایستادند.در وسیله پرش خرک نیز عرفان اکبری و نیما بیگدلومهر از قزوین مشترکاً 

ند و مهدی الفتی از گلستان عنوان سومی را کسب کرد.کسب چهار مدال مقام اول را بدست آورد

طال توسط آقایان عرفان اکبری، نیما بیگدلومهر و معین صفدری را به جناب آقای خیرخواه مربی 

برجسته کشور و خانواده ژیمناستیک تبریک عرض می نماییم. همچنین کسب مقام سوم تیمی این 

آقای خیرخواه و شیرخانی ، ورزشکاران و جامعه ژیمناستیک استان  دوره از مسابقات را به جناب

 تبریک عرض نموده و در ضمن از زحمات مربی تاکستان آقای مهدوی نیز تقدیر و تشکر به عمل

می آید. اعضای 

تیم : عرفان 

اکبری، شایان 

باجالن، نیما 

بیگدلومهر و علی 

 فالح 
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مربی تیم ملی ژیمناستیک هنری کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: متاسفانه طی  

سطح سه سال گذشته و به علت نبود حمایت کنندگان مالی، هیچ مسابقه ای را در این رشته در 

خیرخواه ادامه داد: پس از مدت ها رقابت های قهرمانی جوانان کشور و .کشور شاهد نبودیم

اسفند ماه جاری در خانه ژیمناستیک مالصدرای کرج  9و  0انتخابی تیم ملی جوانان طی روزهای 

 تیم انفرادی برگزار شد که تیم های تهران، مازندران و 0تیم و  00استان در قالب  05با حضور 

به گفته سرمربی اسبق تیم ملی ژیمناستیک کشور، هر تیم  .قزوین به ترتیب اول تا سوم شدند

برای قرار گرفتن در شرایط مسابقه حداقل به دو ماه زمان برای آمادگی نیاز دارد که برای 

روز و برای رقابت های نوجوانان قهرمانی کشور در  02مسابقات قهرمانی جوانان کشور در کرج 

 .ن نیز تنها یک هفته قبل از تیم ما برای حضور در آن مسابقه ها دعوت به عمل آمده بودلرستا

زدیک به شش هزار ژیمناستیک کار قزوینی در رده های مختلف سنی در سطح این استان ن

 .فعالیت می کنند



02 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک 

استان قزوین کامران داودی دبیر هیات 

 05م کرد که از ژیمناستیک استان قزوین اعال

اسفند میزبان تیم ملی ژیمناستیک دانش 

 .بودیمآموزی در شهر الوند 

 05همچنین کامران داودی شروع اردو را از 

همین ماه ادامه  02اسفند ماه عنوان کرد که تا 

نفر از استانهای تهران، البرز،  06داشت و 

آذربایجان شرقی ، مازندران، کرمان ، لرستان 

. این اردو ندن اردو حضور داشتو قزوین در ای

با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ، شهرداری و شورای شهر الوند و 

هیات ژیمناستیک استان قزوین انجام شد. کامران داودی در پایان عنوان کرد که این اردو 

 که 0206در جهت آمادگی تیم ملی دانش آموزی برای حضور در مسابقات جهانی سال 

و علی فالح و شایان باجالن قهرمانان، محمد رضا  گرفتدر ترکیه برگزار خواهد شد انجام 

  .بودندخیرخواه و قاسم شیرخانی مربیان و کامران داودی از کادر اجرایی قزوینی این اردو 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادربزرگ تان را تسلیت عرض می کنیم و برای 

روابط   .داریم الهی غفران طلب مرحومه آن برای  بازماندگانشان صبر جزیل و

 عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین 
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین رئیس و دبیر هیات 

 .ژیمناستیک استان قزوین از اردوی تیم ملی دانش آموزی بازدیدکردند

حمید احمدی و کامران داودی رئیس و دبیر هیات ژیمناستیک استان قزوین از 

موزی که در شهر الوند استان قزوین برگزار می گردد اردوی تیم ملی دانش آ

 فدراسیون  اسفند ماه به همت ریاست 02الی  05بازدید کردند که این اردو از 

آموزی جناب آقای ارمیان، مسئول انجمن ژیمناستیک آموزشگاههای کشور  دانش

جناب آقای آقایی، اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، جناب آقای لطفی 

هردار و شورای شهر الوند و رئیس ، دبیر و مسئول کمیته مربیان هیات ش

  شد.ژیمناستیک استان قزوین آقایان احمدی، داودی و خیرخواه انجام 

در این تیم علی فالح و شایان باجالن ژیمناست های حاضر در این اردو و محمدرضا 

امران داودی هم در و ک بودندخیرخواه و قاسم شیرخانی مربیان قزوینی کادر فنی 

   .بودکادر اجرایی اردو نماینده ژیمناستیک استان در این اردو 
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به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین مسابقات سطح بندی 

شهیدان حمید ( گرامیداشت شهدای مدافع حرم ) 0فدراسیون ژیمناستیک )سطح 

 65در این مسابقات .سیاهکالی مرادی و حجت اسدی( در قزوین برگزار شد

ژیمناست از شهرهای قزوین و محمدیه حضور داشتند که برنامه سطح بندی ارائه 

شده توسط کمیته هنری فدراسیون ژیمناستیک را در دوبخش حرکات زمینی و 

با تایید ناظر فنی فدراسیون  حرکات ایستگاهی موفق شدند به خوبی انجام دهند و

ژیمناستیک جناب آقای محمدرضا خیرخواه که مربی تیم ملی ژیمناستیک نیز می 

 0باشند و با تایید فدراسیون ژیمناستیک مفتخر به دریافت گواهینامه سطح 

این مسابقات اولین دوره مسابقات سطح بندی  .ژیمناستیک هنری خواهند شد

ان قزوین می باشد که گرامیداشت شهدای مدافع فدراسیون ژیمناستیک در است

 .بود اسدی حجت  حرم شهیدان حمید سیاهکالی مرادی و
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ژیمناست قزوینی به  5به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین 

اولین .دنداردوهای تیم ملی ژیمناستیک هنری وایروبیک ژیمناستیک دعوت ش

ی سنی جوانان برای شرکت در اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در رده

فروردین ماه در سالن ژیمناستیک برادران  02های قهرمانی جوانان آسیا از مسابقه

به گزارش ایسنا، اولین اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری  .شودآذرپی برگزار می

فروردین ماه به  02ی جوانان آسیا از های قهرمانجوانان برای شرکت در مسابقه

نفرات دعوت  .شودهفته در سالن ژیمناستیک برادران آذرپی برگزار می 0مدت 

زاده، مهدیار سلمانی، شده به این اردو عبارتند از: محمدرضا خسرونژاد، رضا بهلول

 محمد شفیعی، سامان صادقی، فردین عطایی، شایان باجالن، پویا عبداللهی، علی فالح

که الزم به ذکر  .و معین صفدری.هدایت این اردو را محمد آذرپی بر عهده دارد

است شایان باجالن ، علی فالح و معین صفدری ژیمناست های قزوینی دعوت شده 

همچنین به گزارش مهر، رقابت های انتخابی و گزینش برترین  .به این اردو هستند

ار می شود که امین ارباب و های ژیمناستیک ایروبیک درحالی از امروز برگز

امین .نفر منتخب هستند 00استان هم در بین  ارزنده ژیمناست  علیرضا نبی پور دو

ارباب و علیرضا نپی پوردو ژیمناستکار ارزنده استان که سابقه پوشیدن پیراهن تیم 

ملی را در کارنامه خود دارند از بخت های اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت 

 .یش رو خواهند بودهای پ

این رقابت ها در خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی مجموعه ورزشی شهید 

 .شیرودی تهران برگزار خواهد شد
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برای افزایش آمادگی جسمانی و کاهش وزن در مدت زمان کوتاه بهتر است که از رژیم 

تر کوتاههای خاص در مدت زمان توانید با کمک روشسخت و سنگین استفاده نکنید، می

  .آمادگی جسمانی بهتری پیدا کنید

توانند در افزایش ، توصیه زیر میprocure 10 به گزارش ایسنا و به نقل از سایت

  :آمادگی جسمانی موثر باشند

دقیقه بر روی  02ورزش کردن به مدت  :دهید انجام بیشتری عروقی –ورزش قلبی  .0

تر تان نزدیکتواند شما را به هدفهفته میروز در  5های الپتیکال تردمیل، انجام ورزش

توانید های قدرتی به صورت مرتب عضالت خود را حفظ کنید. میکند. با انجام ورزش

ها بسوزند و سوخت و ساز شدت متوسط انجام دهید تا چربی با عروقی –های قلبی ورزش

  .بدن افزایش یابد

عضالت شکم بر روی عضالت  منقبض کردن :هر روز عضالت شکم را منقبض کنید .0

شود که حالت بدن بهتر کند. قدرتمند شدن این عضالت باعث میداخل شکمی کار می

توان انجام داد برای انجام این ورزش تنها باید باشد. این ورزش را هر جا و هر زمانی می

ثانیه  02تر نفس بکشید و چند لحظه نفس را حبس کنید تا شکم به داخل برود. عمیق

  .کث کافی استم

نان سفید، سیب زمینی، برنج و پاستا حاوی میزان  :مصرف کربوهیدرات را کاهش دهید .0

میزان مصرف کربوهیدرات را کاهش دهید. بیشتر سبزیجات  .زیادی کربوهیدرات هستند

  .بهتر است میزان مصرف سدیم را نیز کاهش دهید .و پروتئین مصرف کنید
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شیرین مصرف نکنید. بهتر است تنها آب خالی  لکل و نوشیدنیا :آب بدن را تامین کنید.9

بنوشید. مصرف خیار، لیمو، پرتقال و عرق نعنا نیز مناسب است. مصرف مواد معدنی و 

  .های عضالت مناسب استها برای پوست و بافتویتامین

 هایشود. بهتر از میوهشکر باعث باد کردن بدن می :شکر تصفیه شده مصرف نکنید .5

  .شیرین یا شکالت تلخ به جای شیرینی استفاده کنید

زمینی، روغن نارگیل و روغن آووکادو خوردن کره بادام :چربی سالم مصرف کنید .6

تواند به حفظ عضالت کمک تر باشد. روغن ماهی نیز سالم است و میتواند مناسبمی

  .کند

ز استفاده کنید. این کار هم برای به استخر بروید و از سونا نی :از سونا استفاده کنید .7

کند و کاهش وزن و هم برای حفظ پوست مناسب است. هوای گرم عضالت را آرام می

تواند به افزایش جریان خون برای ریکاوری بعد از ورزش بسیار خوب است. ماساژ نیز می

  .در عضالت کمک کند

لت بدن خود آگاه باشید. درست نگه داشتن بدن بسیار مهم است. از حا :صاف بایستید .8

کنید صاف بایستید. عضالت کمر را منقبض کنید هنگامی که عضالت شکم را منقبض می

  .و این حالت را تمرین کنید

مصرف پروتئین در کنار کاهش  :مصرف پروتئین همراه با ورزش را فراموش نکنید .2

کند. برای تامین میدریافت کالری بسیار مهم است. این کار بدن را قدرتمندتر 

  .توانید موز و جوی دو سر مصرف کنیدکربوهیدرات می

ها هنگامی که شما خواب هستید ماهیچه :زود بخوابید و زود از خواب بیدار شوید .02

  .شوند. استراحت بعد از ورزش بسیار مهم استساخته می
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خواب و استراحت یکی از مسائل مهم در ورزش 

کردن است. ورزشکاران غالبا این مساله را جدی 

گیرند، اما کمبود خواب ممکن است که باعث نمی

و به نقل از سایت یاهو،  ایسناگزارش  به .کاهش کارایی شناختی و کارایی سیستم ایمنی بدن شود

  :هایی برای بهبود وضعیت خواب ورزشکاران وجود دارد که به شرح زیر هستندتراتژیاس

هیچ راهی وجود ندارد که بدون خواب مناسب ورزشکار کارایی : واب را در اولویت قرار دهید .خ0

خواب خود را در اولویت  شود که سه هفتهورزش خوبی داشته باشد. به ورزشکاران توصیه می

شود که روز بعد هر ساعتی که احساسی خستگی کردید بخوابید. این کار باعث میقرار دهند. 

انرژی بهتری داشته باشید و متوجه شوید که چقدر خواب در کارایی شما تاثیرگذار است بعد از 

خود به خود به خواب خود اهمیت می دهید و برنامه خواب خود را به درستی تنظیم می  سه هفته

ورزشکاران غالبا فاکتورهای مربوط به کارایی خود از : گیری کنیم ب را نیز اندازهخوا .0    .کنید

کنند. بهتر است که این افراد میزان خواب خود گیری میرا اندازه ...جمله ضربان قلب، تنفس و 

در صورتی که ورزشکار در دمای باال و در : دما را کاهش دهید .0     .گیری کنندرا نیز اندازه

تری را برای استراحت خود انتخاب ق گرم بخوابد ممکن است بد خواب شود. محیط خنکاتا

قبل از خواب کتاب و مجله بخوانید یا : دقیقه قبل از خواب کتاب بخوانید  02تا  02 .9     .کنید

چهار ساعت قبل از خواب .5     .شودتر شدن بدن مییوگا انجام دهید. این کار باعث آرام

های وسایل الکترونیکی استفاده چهار ساعت قبل از خواب: ی الکترونیکی را خاموش کنید هادستگاه

: ذهن را آرام کنید  .6    .ها بر روی کیفیت خواب تاثیرگذار استکنید. استفاده از این دستگاه

شود سعی کنید افکار پیچیده قبل از خواب نداشته باشید و ذهن را آرام کنید. این کار باعث می

  .که بتوانید خواب راحت تری داشته باشید
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