
 

یمصرف یکالر زانیم  یورزش یدستگاه ها  

وات، شدت کم  011ثابت،  دوچرخه یکالر 702   

یکالر 722  یوات، شدت معمول 051ثابت،  دوچرخه  

وات، شدت باال  711ثابت،  دوچرخه یکالر 304   

باال  اریوات، شدت بس 751ثابت،  دوچرخه یکالر 397   

کم  اریوات، شدت بس 51ثابت،  دوچرخه یکالر 001   

وات، شدت متوسط  011ثابت،  یقرانیقا یکالر 722   

وات، شدت باال  051ثابت،  یقرانیقا یکالر 445   

باال  اریوات، شدت بس 711ثابت،  یقرانیقا یکالر 324   

کم  اریوات، شدت بس 51 ،یقرانیقا یکالر 041   

یکالر 722  یمعمول ،یاسک نیماش  

 

  

یمصرف یکالر زانیم  دنیو دو یرو ادهیپ انواع  

استراحت  نیبا کمتر یحرکت هواز نیشامل چند یچرخش یها ورزش یکالر 405   

باشد (  قهیدق 01 دنی) آهسته دو یبیو راه رفتن به صورت ترک دنیدو آهسته یکالر 742   

سطح صاف  یبا سرعت کم رو یرو ادهیپ یکالر 001   

سطح صاف  یبا سرعت متوسط رو ،یرو ادهیپ یکالر 041   

باال رفتن از تپه  ای ییمتوسط در سرباالبا سرعت  یرو ادهیپ یکالر 742   

سطح صاف  یبا سرعت باال رو یرو ادهیپ یکالر 092   

سطح صاف  یباال رو اریبا سرعت بس یرو ادهیپ یکالر 731   

یکالر 041  یزیتا محل کار با سرعت متوسط بدون حمل چ یرو ادهیپ  

یکالر 051  یزیبدون حمل چ ادیتا محل کار با سرعت ز یرو ادهیپ  

یکالر 29  یزیتا محل کار با سرعت کم بدون حمل چ یرو ادهیپ  

یکالر 445  شتریب ای لویک 35با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  



یکالر 092  لویک 77تا  00با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 752  لویک 44تا  74با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 795  لویک 35تا  43با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 001  لویک 00با وزن کمتر از  یبا سرعت کم و حمل جسم یرو ادهیپ  

یکالر 051  لویک 00با وزن کمتر از  یبا سرعت متوسط و حمل جسم یرو ادهیپ  

یکالر 022  لویک 00با وزن کمتر از  یبا سرعت باال و حمل جسم یرو ادهیپ  

چرخ دار  یرفتن و هل دادن صندل راه یکالر 051   

ناهموار  یدر جاها یرو ادهیپ یکالر 742   

رفتن با کودک ) در کنار او (  راه یکالر 91   

کوه  ایرفتن از صخره  باال یکالر 405   

رفتن با استفاده از عصا  راه یکالر 092   

باال  اریبا سرعت بس دنیدو یکالر 241   

رعت باال با س دنیدو یکالر 547   

با شدت متوسط  دنیدو یکالر 354   

با شدت کم  دنیدو یکالر 493   

کم  اریبا سرعت بس دنیدو یکالر 405   

زدن، با سرعت باال  طناب یکالر 324   

زدن، با سرعت متوسط  طناب یکالر 493   

زدن، با سرعت کم  طناب یکالر 405   

یکالر 722  یرفتن با کوله پشت راه  

 

  

یمصرف یکالر زانیم  یقدرت یها ورزش  

و با شدت باال  نیحرکت پروانه ( سنگ کس،ی) دراز و نشست، شنا، بارف یسوئد یها ورزش یکالر 405   

با شدت باال  نگ،یلدیب یباد ای نگیفتیزدن، پاور ل وزنه یکالر 742   



با شدت کم  نگیلدیب یباد ای نگیفتیزدن، پاور ل وزنه یکالر 001   

 

  

یمصرف یکالر زانیم  یرقابت ریو غ یرقابت یها ورزش  

حالت آزاد، سرعت باال، شدت باال  شنا، یکالر 493   

یکالر 722  یمعمول ایحالت آزاد، سرعت کم، شدت متوسط  شنا،  

کرال پشت، با شدت باال  شنا، یکالر 493   

کرال پشت، با شدت متوسط  شنا، یکالر 722   

یکالر 344  یپروانه، معمول شنا  

(  یشکار ری) غ یانداز ریت ورزش یکالر 041   

یکالر 722  یرقابت نتون،یبدم  

یکالر 405  یباز بسکتبال،  

یکالر 742  یباز ریغ ،یانفراد بسکتبال،  

یکالر 91  اردیلیب  

یکالر 001  نگیبول  

یکالر 324  نگیداخل ر بوکس،  

بوکس  سهیضربه به ک بوکس، یکالر 742   

مبارزه  بوکس، یکالر 453   

یکالر 91  یباز دارت  

یکالر 742  یباز ریشمش  

یکالر 493  یرقابت فوتبال،  

یکالر 051  کیمناستیژ  

یکالر 324  هندبال  

یکالر 051  یعاد یسوارکار  

تکواندو  نگ،یبوکس کیکاراته، ک تسو،یجوج جودو، یکالر 493   



یکالر 493  یراگب  

یکالر 092  تیاسک  

پونگ  نگیپ یکالر 051   

یکالر 051  یچ یتا  

یکالر 722  سیتن  

یکالر 051  یمعمول بالیوال  

یکالر 405  یساحل بالیوال  

در ورزشگاه  ،یرقابت بالیوال یکالر 405   

(  قهیدق 5مسابقه =  کی)  یکشت یکالر 742   

یکالر 49  شنیتیمد  

با سرعت کم  یسوار دوچرخه یکالر 775   

با سرعت متوسط  یسوار دوچرخه یکالر 411   

با سرعت باال  یسوار دوچرخه یکالر 425   

باال  اریبا سرعت بس یسوار دوچرخه یکالر 351   

یکالر 93  التسیپ  

یکالر 441  زومبا  

 

  

روزانه  یها تیفعال یمصرف یکالر   

یکالر 29  ستادهیا ایکردن ( نشسته  شیکردن، مسواک زدن، شستن دستها، آرا وی) شستشو، ش نظافت  

یکالر 092  یکالر 092یباز لهیو ت یل یکودکان مانند ل یها یباز  

خانه  یکارها یکالر 001   

یکالر 49  یقیدر رخت خواب، گوش دادن به موس دنیدراز کش داریب ،یکار چیبدون انجام ه دن،یدراز کش آرام  

تماشا کردن  ونیو تلوز دنیدراز کش آرام یکالر 49   

با شدت باال  رقص یکالر 722   



یکالر 092  نییبا شدت پا رقص  

ن و کتاب خواندن داد لم یکالر 49   

صحبت با تلفن  ایدادن و صحبت کردن  لم یکالر 49   

دادن و نوشتن  لم یکالر 49   

به صورت نشسته  یدست عیهنر و صنا انجام یکالر 29   

تخته و ورق  یدارا یها یو انجام باز نشستن یکالر 59   

نوشتن و بحث کردن  رینظ ییسر کالس و انجام کارها نشستن یکالر 20   

یکالر 50  رهیو خواندن کتاب روزنامه و غ نشستن  

و درس خواندن، شامل نوشتن و خواندن  نشستن یکالر 20   

صحبت با تلفن  ایو صحبت کردن  نشستن یکالر 59   

کردن  پیتا ز،یم ینوشتن، انجام کار رو نشستن، یکالر 20   

یکالر 59  یورزش دادیرو کی یو تماشا نشستن  

یکالر 49  ونیوزتل ینشستن و تماشا آرام  

یکالر 49  نمایدر س لمیف یتماشا ،یقینشستن و گوش دادن به موس دن،یکش گارینشستن، نشستن و س آرام  

یکالر 45  دنیخواب  

یکالر 001  یدست عیو صنا یو انجام کار هنر ستادنیا  

) نوشتن (  دنیکش یو نقاش ستادنیا یکالر 90   

و خواندن  ستادنیا یکالر 20   

و صحبت کردن، صحبت با تلفن  ستادنیا یکالر 20   

در صف (  ستادنی) ا ستادنیا آرام یکالر 32   

شدن  هینقل لهیو سوار وس یرو ادهیمسافرت، گردش شامل پ تور، یکالر 29   

شکستن  زمیه یکالر 742   

باغچه از شاخه و علف هرز  ایباغ  نیکردن زم زیتم یکالر 092   

یکالر 092  یگودال، ماسه باز حفر  

برداشت محصول، کار با اره  ن،یبا وسائل سنگ یباغبان یکالر 742   



یکالر 051  یو عاد یعموم یباغبان  

یکالر 001  اهیگل و گ دنیباغچه، چ ایرفتن در باغ  راه  

یکالر 092  زهیسنگ ر پخش  

باغچه  ایچمن کاشتن در باغ  تخم یکالر 092   

یکالر 702  یزن چمن  

از درخت  وهیم دنیچ یکالر 001   

کاشتن  درخت یکالر 022   

یکالر 051  یکردن برف از سقف با استفاده از چنگک مخصوص برف روب جمع  

پارو کردن  برف یکالر 742   

کردن درخت  هرس یکالر 022   

باغچه  ایدادن باغ  آب یکالر 59   

با شدت متوسط  ،یینانوا یکالر 051   

با شدت کم  ،یینانوا یکالر 91   

کتاب  یصحاف یکالر 90   

(  نیسنگ یها نیمصالح و کار با ماش هیجاده ) شامل تخل ساخت یکالر 742   

یکالر 29  یکیجاده، نصب عالئم تراف ساخت  

یکالر 041  ینجار  

مانند آجر  نیبار سنگ حمل یکالر 405   

بار با وزن متوسط از پله ها  حمل یکالر 405   

مرتب کردن تخت  خدمات، یکالر 91   

یکالر 752  یدر معدن، حفار کار  

یکالر 752  یبانیدر معدن، احداث پشت کار  

زدن  لیدر معدن، ب کار یکالر 722   

یکالر 702  یو ساز، بازساز ساخت  

و توالت  نکیکردن س زیتم یکالر 91   



یکالر 91  یریگ گرد  

یکالر 041  دنیکش ماپ  

یکالر 91  دنیکش یجاروبرق  

یکالر 041  یلوله کش ،یکار برق  

کردن انبار  زیتم ،یشامل مرغ دار یکشاورز یکالر 405   

یکالر 91  یاریبرداشت، برش علوفه، کار آب نیشامل راندن ماش یکشاورز  

شامل راندن تراکتور  یکشاورز یکالر 91   

دام ها و اسب  هیشامل تغذ یکشاورز یکالر 022   

کوچک  واناتیح هیشامل تغذ یکشاورز یکالر 051   

دام ها و اسب  هیشامل تغذ یکشاورز یکالر 022   

کوچک  واناتیح هیشامل تغذ یکشاورز یکالر 051   

کردن اصطبل  زیشامل تم یکشاورز یکالر 405   

یکالر 022  واناتیشامل آب دادن به ح یکشاوز  

با دست  ریش دنیشامل دوش یکشاورز یکالر 001   

(  واناتیح مانیپشم گوسفندان، کمک به زا یچیق دن،ی) نظافت، برس کش واناتیاز ح یشامل نگهدار یکشاورز یکالر 742   

یکالر 324  ینشان آتش  

یکالر 405  یجنگلدار  

اسب  نظافت یکالر 742   

یکالر 041  یساز قفل  

ابزار، کار با ورق فلز  نیماش یکالر 91   

ابزار، کار با ورق فلز  نیماش یکالر 91   

تراش  نیابزار، کار با ماش نیماش یکالر 001   

ابزار، پرس پانچ  نیماش یکالر 092   

یکالر 001  یارجوشک  

یکالر 722  یتراش سنگ  



(  ستادهی) ا ماساژور یکالر 051   

… ( مبل و  ز،ی) م شتریب ای لویک 45 نیاجسام سنگ ییو جا به جا دنیکش یکالر 795   

(  ستادهی) ا یو رانندگ ییراهنما سیپل یکالر 91   

یکالر 29  نیماش یرانندگ س،یپل  

بازداشت کردن  س،یپل یکالر 051   

(  ستادهی) ا چاپ یکالر 90   

یکالر 91  یکفاش  

زدن، چاله کندن  لیب یکالر 445   

یکالر 453  قهیدر دق لویک 2از  شیزدن با شدت باال، ب لیب  

یکالر 742  قهیدر دق لویک 3زدن، کمتر از  لیب  

یکالر 722  قهیدر دق لویک 2تا  5زدن با شدت متوسط  لیب  

یکالر 59  راتیاستفاده از ابزار سبک، تعم شگاه،یکار در آزما ،یسبک، نوشتن، خواندن، رانندگ یادار یو انجام کارها نشستن  

یکالر 59  یمالقات کار کیشامل صحبت کردن، غذا خوردن در  یسر جلسه ادار نشستن  

یکالر 91  وگایو  یو آموزش حرکات کشش نشستن  

و به عنوان غواص  یحرفه ا یغواص یکالر 324   

و صحبت کردن در محل کار  ستادنیا ره،یو غ یمانند صاحب مغازه، کافه دار یمشاغلدر  ستادنیا یکالر 90   

یکالر 001  رهیو غ یخودرو، بسته بند ریتعم ،یجوشکار ن،یقطعات سنگ ریو تعم ستادنیا  

(  یواریچسباندن کاغذ د ،ینقاش ،یسنگ تراش لو،یک 77با وزن  یو بلند کردن اجسام ستادنیا یکالر 051   

برش  ،یاطیخ یکالر 91   

دوخت با دست  ،یاطیخ یکالر 29   

یکالر 91  نیدوخت با ماش ،یاطیخ  

بافت  ،یاطیخ یکالر 041   

کالس ورزش ( بدون انجام حرکات، تنها آموزش  ن،ی) تمر یبدن تیترب آموزش یکالر 051   

( شرکت در انجام حرکات  یکالس ورزش ن،ی) تمر یبدن تیترب آموزش یکالر 752   

(  ستادهی) ا نیکردن ماش یبار کردن و خال ون،یکام راننده یکالر 752   



یکالر 59  وتریکار با کامپ پ،یتا  

یکالر 445  شتریب ای لویک 35با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 092  لویک 77تا  00با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 752  لویک 44تا  74با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

یکالر 795  لویک 35تا  43با وزن  یرفتن از پله و حمل جسم نییپا  

عوامل پشت صحنه  ،یگریسر صحنه، باز کار یکالر 001   

رفتن ) نشسته (  حمام یکالر 59   

و درآوردن  دنیپوش لباس یکالر 29   

) نشسته (  خوردن یکالر 59   

مو  شیآرا یکالر 91   

(  ستادهیگرفتن ) ا دوش یکالر 29   


