
Indoor Cardio Recumbent Cycle 

 هوازي دوچرخه خم

مورد نظر خود را انتخاب کنيد بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و ميله هاي کنار صندلي را در دست بگيريد و برنامه  

 به سمت جلو پدال بزنيد

 صندلي دستگاه را طوري تنظيم کنيد که زانوان شما در حالتي منعطف قرار گيرند

 

 زمان کل: 10

Plank 

 پلنک

In prone position, place elbows underneath shoulders and let forearms point forward. Put toes on floor. 

Raise hips off floor hips unti body is slightly bent. Keep legs straight. Maintain position as long as 

possible. 

 



 دوست ناتواني

Cable Lateral Raise, One Arm 

 سرشانه سيم کش تک دست

بگيريد دستگيره سيم کش را پائين آورده و پهلو به آن بايستيد و با دست مخالف آن را  

ت اول بازگرديد، آرنج را منعطف حال دست را از پهلو به باال بکشيد تا جايي که آرنج هم تراز شانه قرار گيرد سپس به

 نگهداشته و حرکت را به دفعات تکرار کنيد

 اجازه ندهيد که دست باالتر از شانه برو

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Cable Front Raise, Rope 

 سرشانه سيم کش از جلو طناب

طناب را با دو دست بگيريد و پاها  طنابي به سر سيم کش متصل کرده آن را پائين آورده و روبروي آن بايستيد، دو سر

نگهداشته در حالي که دست ها از آرنج منعطف باشند را به عرض شانه باز کنيد و دست ها را جلو بدن  

بازگرديد و حرکت را به دفعات تکرار کنيد جايي به موازي زمين قرار گيرند، سپس به حالت اولدستها را باال بياوريد تا   

Keep elbows slightly flexed throughout motion. 



 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Crunch, Legs on Bench 

 تکرانچ پا رو نيمک

Lie supine on mat and place lower legs on flat bench. Flex ankles. Lift torso slightly, keep shoulder blades 
on mat. 

Flex abs to raise upper body. Keep lumbar spine on mat. Return and repeat. 

Place hands on chest. Alternatively put one hand behind head to support neck. 

 

 دو ست

Lever Leg Extension 

 جلو پا نشسته دستگاه



قرار دهيد و زاواياي پشتي و اهرم  بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و به پشتي آن تکيه کنيد، پاهاي خود را زير اهرم

 دستگاه را متناسب با بدن خود تنظيم کنيد

را به دفعات تکرار کنيد با صاف کردن زانو ها اهرم را به باال فشار دهيد، سپس به حالت اول بازگشته و حرکت  

نه هاي سنگين کنترل حمل وز ميتوانيد در حين انجام حرکت دستگيره ها را در دست بگيريد تا وزن بدن را در هنگام

 کنيد

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 12

 تکرار 3: 8

Cable Standing Fly Upright 

 فالي سيم کش زير بغل ايستاده

ارتفاع دستگيره ها را در باال  ه سر سيم کش کراس متصل کرده و در ميانه آن بايستيد،دستگيره هاي رکابي را ب
آرنج ها را به باال نگهداريد تنظيم کرده و نگهداريد، زانوان را منعطف کرده و نوک  

تکرار کنيد دستها را به سمت کمر بکشيد و سپس به حالت اول بازگرديد و اين حرکت را به دفعات  



 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Lever Chest Press 

 پرس سينه دستگاه

ارتفاع ميانه سينه قرار گيرند، با  روي صندلي دستگاه بنشينيد و ارتفاع صندلي را طوري تنظيم کنيد که اهرم ها در بر
در دست بگيريد پا اهرم پائين را فشار داده و اهرم هاي باال را  

فعات تکرار حرکت را به د اهرم ها را به جلو فشار داده تا جايي که دست صاف شود سپس به حالت اول بازگشته و

 کنيد

 در طول حرکت مچ دست را صاف نگهداريد

 

 تکرار 1: 10

 تکرار 2: 8

 تکرار 3: 6



 تکرار 4: 4

Cable Pull Over 

 پول اور سيم کش

متصل کنيد، به پشت بر روي  نيمکت را روبروي سيم کش قرار داده و دستگيره آن را پائين آورده و ميله اي به آن

نگهداريد نيمکت دراز کشيده و ميله را از باالي سر با دو دست  

موازات زمين قرار گيرند و اين  دستها را تا روبروي صورت باال بکشيد و سپس تا جايي پائين بياوريد که دستان به

 حرکت را به دفعات تکرار کنيد

انعطاف شانه دارد ريد، دامنه اين حرکت بستگي به ميزاندر طول حرکت باسن را به نيمکت چسبيده نگهدا  

 

 تکرار 1: 10

 تکرار 2: 8

 تکرار 3: 6

کرارت 4: 4  

Cable Pushdown, Rope 

 پشت بازو سيم کش طناب

بگيريد، زانوان را منعطف کرده،  طناب را به سر سيم کش متصل کرده، روبروي آن بايستيد و دو سر آن را با دو دست

زمين قرار دهيد آرنج ها را به پهلو بچسبانيد و ساعد دستان را موازي  

حالت اول بازگرديد و حرکت را  باشيد که آرنج از بدن جدا نشود، سپس بهطناب را تا حد امکان پائين بکشيد و مراقب 

 به دفعات تکرار کنيد

 در طول حرکت به دستها استراحت ندهيد



 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 12

Dumbbell Triceps Extension, Seated 

 و ذمبل نشسته جفت دست دمبل تکپشت باز

نگهداريد در حال که نوک آرنج شما به  بر روي لبه نيمکت بنشينيد و لبه بااليي دمبلي را با هر دو دست در پشت سر
 سمت باال باشد

دهيد دمبل را پائين آورده و سپس به حالت اول بازگرديد و اين تمرين را به دفعات انجام  

ل با بدن، ميتوانيد دسته دمبل را نيز نگهداريدبراي جلوگيري از برخورد دمب  

 

 تکرار 1: 7

 تکرار 2: 7

 تکرار 3: 7



Indoor Cardio Cycle Ergometer 

 هوازي دوچرخه نيروسنج

گرفته و برنامه دلخواه را تنظيم  بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و پاها را روي پدال قرار دهيد، دستگيره را در دست
 کنيد

 به سمت جلو پدال بزنيد

 ارتفاع صندلي را طوري تنظيم کنيد که زانوان در حالت منعطف قرار گيرند

 

 زمان کل: 10

 کالري: 0

  زمان تقريبي تمرين 00:33:38
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