
 

یومثا ونا مویادامرووزر ورورره  اا وووویانجام ورزش وااموو .1

و.وسواز ورزکماشوابتالوب وکم ورزرومفددومیوبمند

ب وجم وبل دوک رنواجسم وس گدنویاشوا ورارنواستقمروو .2

ک ددورزوا گم وبل دوک رنواجسم ویکما وبمیادووماوروبا ووووو

شمدنوبمندوا وه وقدزبمزوب وبدنونزریکت وبمندورضاید وو

 .رحم وم مسبت و واادوبو

و
 

موقعوبل دوک رنوبچ وقواندنوبل دوک رنواجسم وزاوب وکمزو .3

 .بب ید

اگ ومجبوزیدومدتوطوالنیوزر وص دلیوب شاد ددوبتتا ووو .4

رقدق ویکبمزوبل دونویدویوزاووزفت ویموب وبادنوو22اس وا و

 . وروح کمتوکششیوبدادد

اگ ومجبوزیدومدتوطوالنیوبمیستددوییکیواشواماموزاوزر و .5

سمنتیومتا وقا ازوووو22ی وب وازتفمعویکوال ویمویکوهتمزوام

رقدق وو12نوروروا وووراددوتموفشمزوکمت  وب وکم ورازر

 .جم واماموزاوبمواموووضوک دد

بتت ینوحمل و وابددنوی وابددنوب واتلوورزوحملیواس و .6

ک وشانواموکمیو موبوروورویکوباملشوکوهاکوبادنورروووو

الش واس ویکوووشانووق ازوگد رویاگ وب واش ومیو وابددو

وووووووووووووووووووشوشیاااا وشانااااوانورویااااکوبااااملشوکوهااااکووباااامل

 .شی وگور وکم وق ازوراددو

و

 
ص دلیوم مسبوزاوب ا ونشستنوانتخام وک دادویموقاعوووو .7

گممیوکا واسات اح ومدک دادوقاوشووووو نشستنوروبخصوصوا

نک ددومیوتوانددوب ا وحفظوقاو وکما  وباملشو دلایووووو

 .وکوهکیوزاورزواینونمحد وق ازورادد

و

مرنووضالتونمحد ونکموزاوکمیوم قبضوک دادووموقعوایست   .8 

تمومحکموک رنواینونمحد وفشمزوب ووضالتونگتدازندووساتونوو

 .وفق اتوکمت ونور

و

 .واگ واضمف ورشنورازیدویورشنتمنوزاوکموک دد.9وو

و

 .سمنتیوب واموک ددو3کفشوم مسبوروزاح وبموامن  و.12

و

بادنووومطملی وبموتوج وبا وقادوفا روووازتفمعوم مسبومدزوکمزوروو.11

سمنتیومت وبمندویوب وطوزیک وف رومجبوزونبمندوب وول وو72-82

بل د وآنورائمموکوتمایوازتفمعومدزوزر وآنو مونورویموب وول و

 .وضالتونمن وزاوم قبضوک دوروبدنوزابمالوبکشد

و

 .ک ددوستفمرواب ا و  یدوروحم واجسم واشوه خورستیو.12

و

فیملدتتموروح کامتیومثا وقاد وشرنوینا موکا رنویاموسامی وووووووو.13

فیملدتتمییوک وانجم وآنتموندمشوب وشرزوشرنوندازنادیب ا وکما رزرووو

 .کممالومت مسبواست د

و

 :حرکات تمرینی که برای کمردرد مفید هستند

و

 :فشار بر لگن  -1

ر واشا وبخوابدادوروشانوامیتامنوزا امووووومطمبقونک وبا وزو

ارووبا وکازوشمادنوفشامزروووواش و اوروزاووسییوک ددو.ک دد

و.یوضالتونکموروبمسنوزاوسف وک دد

و
 :نشست و برخاست کوچک  -2

مطمبقونک ورزوحملیوکا وشانواام و اوروزاو اموکا رووروووووو

رستتم و وروزاورزورروطا  وبادنویامواشا وسا وگ فتا ووووووو

وشانواام وبا وسام وووورایدس و وروزاوب وآاستگیوبل دوک روو

لا وممنادووروووثمندا ورزوایانوحمووو5ب ا و.و ورونزریکوک ددو

و.رربمزووب وحمل ومیمولوب گ رید

و
و

و

و

و



مطمبقونک ویوشانوام و وروزاوبا وقفسا وووو:زانو به سینه -3

ثمند وبمورستتمیتمنوب وآنوو15سد  ونزریکوک رووروب ا و

شوک روورواماموزاب وآاساتگیووفشمزوآرزیدویاسوشانواموزاوبم

و.بگذازیاااااااااااااااااادوودنزر وشمااااااااااااااااااو

و
و

و

رواامیدنوت ا وزاوبا وووومطامبقوناک ییوشاناوووووو:چرخش تنه  -4

آاستگیوب ویکوط  وبچ  منددورومجادراوبا وحملا ون ماملووووو

ایانوو.ب گ رانددیومجدراواینوکمزوزاب وط  ومقمب وتک ازوک دادوو

و.بمزوتک ازوک رو15ن مشوا ورفی و

و

و

و

و

و
و

و

 :خم کردن مفصل لگن  -5

رواا وررواام ووومطمبقونک ویوب وزر ویکوص دلیوب شد ددو

ابتاداواام وزاسا و اوروزاوتاموووووو ورزاب وزر وشمدنوبگذازیدو

جمییوک ومیوتوانددوبمالوآرزرووروبا وقفسا وساد  ونزریاکووووو

ثمند ورزوآنوحمل ونگ ورانت وروبیادوبا وووو5ک ددواموزاوب ا و

ط  وشمدنوب گ رانددویحمالواینوکامزوزاوبماام وهانوانجام ووووو

 .رادد

و
و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 
 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 بهمن 22ستان بیمارمعاونت آموزشی 

 

 

 

 

توصیه هایی برای 

 پیشگیری از کمردرد 

 

 

 

 
وگ رووازتواد 

و

 بهمن 22بیمارستان واحد آموزش 

و


