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  در باشگاه انجام شده و نتايج به مربي ارسال شود: زير مراحل بايد وزنه حمل در شما توانايي محاسبه و آناليز براي

سبكي مثل تردميل يا الپتيكال را به مدت ده دقيقه انجام داده تا دماي حتما قبل از اجراي اين تست تمرين هوازي  توجه:
  بدن شما افزايش يابد و پس از آن حداقل ده دقيقه به انجام حركات نرمشي بپردازيد تا از آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود.

مربوط به هر كدام آمده است، در اين تست هفت حركت اصلي در نظر گرفته شده كه در ادامه اين متن توضيحات و آموزش 
هر يك از اين حركات تنها در يك ست انجام مي شوند، جهت اجراي هر كدام ابتدا وزنه اي را كه فكر مي كنيد نسبتا سنگين 
اما در حد توان شماست انتخاب كنيد و با آن وزنه حركت را تا مرز ناتواني انجام دهيد.  بهتر است وزنه طوري انتخاب شود كه 

مرتبه حركت را اجرا كنيد. پس از اجراي حركت تعداد انجام شده و وزنه مربوطه را با واحد كيلوگرم به  9نتوانيد بيشتر از شما 
دقيقه استراحت كرده و  به اجراي حركت بعد طبق روال ذكر شده  4الي  3همراه نام حركت مورد نظر يادداشت نماييد. سپس 

  بپردازيد.

  كه حاوي نام حركات به همراه تعداد و وزنه آنهاست به مربي خود ارسال نماييد.در نهايت يادداشت خود را 

  :مثال

  كيلوگرم 10تكرار با وزن  7ست  1    خم هالتر الري بازو جلو

  كيلوگرم 30تكرار با وزن  9ست  1      اسميت اسكوات

  كيلوگرم 45تكرار با وزن  6ست  1    جلو از كش سيم زيربغل

  كيلوگرم 35تكرار با وزن  7ست  1    پشت از كش سيم زيربغل

  كيلوگرم 20تكرار با وزن  9ست  1    پشت از اسميت پرس سرشانه

  كيلوگرم 15تكرار با وزن  8ست  1    اسميت سينه باال پرس

  كيلوگرم 30تكرار با وزن   6ست  1      اسميت سينه پرس

بايست نسبت به توانايي خود وزنه را انتخاب كرده و توجه داشته باشيد كه موارد فوق تنها به عنوان مثال آورده شده و شما مي 
  به تعداد دفعاتي حركات را انجام دهيد كه در توان شماست.

  وزن انتخابي كه يادداشت مي كنيد بدون محاسبه ميله هالتر و در مجموع دو طرف باشد.
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EzBar Preacher Curl 

 جلو بازو الري هالتر خم

ها را روي سكوي آن قرار دهيد، هالتر خم را در دستاني به عرض شانه باز از زير گرفته و بر روي نيمكت الري بنشينيد و دست
  .در پائين نگهداريد

با خم كردن آرنج ها هالتر را به سمت شانه ها باال بكشيد تا جايي كه ساعد ها به زمين عمود شوند سپس به حالت اول 
 .بازگشته و حركت را به دفعات تكرار كنيد

 .طوري تنظيم كنيد كه بازوان شما بيشتري تماس را با سكو داشته باشندصندلي را 

 
 

Smith Press Smith Squat 

 ات اسميتواسك

در مركز دستگاه اسميت قرار بگيريد و ميله آن را بر روي شانه خود قرار دهيد در اين حال بايد پاشنه پاها دقيقا زير محور 
  .ميله باشند

برويد بطوري كه باسن به سمت عقب برود و ران پاها به موازات زمين قرار گيرند، سپس به حالت اول در حالت اسكوات پائين 
 .بازگشته و حركت را به دفعات تكرار كنيد

 .در طول حركت سر را باال نگهداشته و به روبرو نگاه كنيد تا پشت شما صاف بماند

 
 

Cable Lat Pulldown Front 

 وزيربغل سيم كش از جل

  .ميله دستگاه سيم كش زير بغل را با دستاني باز بگيريد و صاف بنشينيد
ميله را تا باال سينه پائين بياوريد، بدون فشار وارد كردن به كمر كمي به عقب مايل شويد، سپس به حالت اول بازگرديد و 

 .حركت را به دفعات تكرار كنيد
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هم به باال كشيده شوند و فراموش نكنيد كه ران پاها را زير محل استقرار قرار زماني كه ميله باال ميرود اجازه دهيد تا شانه ها 
 .دهيد، اين حركت جايگزين مناسبي براي حركت بارفيكس است

 
 

Cable Lat Pulldown Rear 

 زير بغل سيم كش از پشت

  .ميله سيم كش زير بغل را با دستاني باز بگيريد و صاف زير آن بنشينيد
پشت گردن پائين بكشيد و كمي به جلو مايل شويد تا ميله با گردن برخورد نكند، به حالت اول بازگرديد و حركت را  ميله را تا

 .به دفعات تكرار كنيد

زماني كه ميله باال قرار دارد اجازه دهيد تا شانه ها هم كمي به باال كشيده شوند و فراموش نكنيد كه ران پاها را در زير محل 
دهيد، در طول حركت به روبرو نگاه كنيد و نگذاريد چانه به سينه بچسبد، اين حركت جايگزين مناسبي براي  استقرار قرار

 .حركت بارفيكس است

 
  

Smith Press Behind Neck Press 

 پرس سرشانه اسميت از پشت

ا از محل اتصال آزاد كرده و باالي بر روي نيمكت صاف بنشينيد و ميله اسميت را در دستاني باز نگهداريد، با چرخش ميله ر
  .سر ببريد

ميله را پائين آورده تا به پشت گردن برسد، سپس با فشار به حالت اول بازگشته و با حفظ انعطاف دستها حركت را به دفعات 
 .تكرار كنيد
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Smith Press Bench Press Incline 

 پرس باال سينه اسميت

دراز بكشيد در حالي كه سر به سمت باال و ميانه سينه شما زير ميله اسميت قرار گيرد، ميله را با بر روي نيمكتي با شيب باال 
  .دستاني باز بگيريد و با گردش آن را آزاد كنيد

ميله را تا حدي پائين بياوريد كه آرنج ها هم سطح شانه قرار گيرند، سپس با فشار ميله را باال برده و با حفظ انعطاف دستان 
 .را به دفعات تكرار كنيد حركت

 .قرار دادن پاشنه بر لبه نيمكت به حفظ موقعيت پشت كمر بر روي نيمكت كمك ميكند

 
 

Smith Press Bench Press 

 پرس سينه اسميت

گردش  بر روي نيمكت دراز بكشيد در حالي كه ميانه سينه شما زير ميله اسميت قرار گيرد، ميله را با دستاني باز بگيريد و با
  .آن را آزاد كنيد

ميله را تا حدي پائين بياوريد كه آرنج ها هم سطح شانه قرار گيرند، سپس با فشار ميله را باال برده و با حفظ انعطاف دستان 
 .حركت را به دفعات تكرار كنيد

 .قرار دادن پاشنه بر لبه نيمكت به حفظ موقعيت پشت كمر بر روي نيمكت كمك ميكند

  


