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 1398 - 1397زمان اجرا: سال تحصیلی 

 )دکتر عبدالمحمود داورپناه( 1397-1398 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان فیزیک استاد راهنمای طرح:

 (1397-1398دبیر انجمن علمی دانشجویان فیزیک )مطهره زور  طرح: همکار

 :مزایای طرح

 در شهر زاهدان قابل دسترسی است. . همه لوازم و تجهیزات1

 . طراحی و ساخت داخل است )تولید ملی، افتخار ملی(.2

 واحد مسکونیعدم نیاز به رفتن به باشگاه در صورت تهیه یک دستگاه برای هر . 3
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 زمینه های استفاده و کاربرد طرح

 یک قدم زدنتحت تاثیر قرار می دهد.  مشکلی( کل عضالت اصلی بدن را بدون هیچ گونه قلبی ـ عروقیورزش های کاردیو ). 1

با باال و پایین بردن  عمل قدم زدن را ی دستگاهها ی خود بر روی پدالهاپابا قرار دادن  شخص می تواند .ورزش قلبی ـ عروقی است

 . که مزایای زیادی دارد.(، انجام دهدپله حرکتی شبیه باال رفتن از)پاها، 

 افزایش ظرفیت هوازی بدن . 2

 . ماهیچه های قلب. افزایش قدرت 3

 با دستگاه کار منظمدر صورت مقدار قابل توجهی از چربی های اضافی بدن به خاطر سوزاندن  وزن کاهش چشمگیر. 4

 ، استرسکاهش . 5

 (را شادتر و آرام تر از قبل می سازد. فردبه طور کلی فعالیت بدنی منجر به تولید و تغییرات شیمیایی در بدن می شود و )

 .بودن کم خطر. 6

و همین کار موجب می شود  جبور به بلند کردن پای خود نیستم شخصاین است که  دستگاه قدم زدناز مهم ترین ویژگی های )

 (می کند. شخصرا تبدیل به یک ورزش امن برای  دستگاهد و وشمتحمل نرا تا کمترین آسیب احتمالی 

 ساده است. این دستگاه باکار . 7
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