
    

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

Elastic Band Lat Pull Standing 

 باندکشي زير بغل ايستاده

و دوسر آن را با دو دست  صاف بايستيد و پاها را به عرض شانه باز کنيد، باند الستيکي يا کشي دوال برداشته

 نگهداريد و باالي سر ببريد

موازات زمين قرار گيرند، سپس به  بطور همزمان دستها را از يکديگر دور کرده تا کش تا پشت گردن برسد و دستها به
کنيد حالت اول بازگشته و حرکت را به دفعات تکرار  

 در طول حرکت زانوان را منعطف نگهداريد



    

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Cable External Rotation Seated 

 گردش بيروني بازو با سيم کش نشسته

مخالف دستگيره را گرفته، آرنج را به  دستگيره سيم کش را پائين بياوريد و پهلو به آن بر روي زمين بنشينيد، با دست
 بدن بچسبانيد

يد، جهت بدن را چسبيده نگهدار با گردش شانه دستگيره را از سيم کش دور کنيد و در طول حرکت آرنج را به بدن

دهيد عوض کرده و اين حرکت را با دست ديگر نيز انجام  

 

 تکرار 1: 10

 تکرار 2: 9

 تکرار 3: 8

Cable Front Pulldown Straight Arms 



    

 پولدان سيم کش از جلو دست صاف

نگهداريد، دست ها را اندکي  دستگيره سيم کش را باال آورده روبروي آن بايستيد و با دو دست ميله متصل به آن را

دستها به موازات سر قرار بگيرند خم کنيد، کمر را کمي منعطف کرده و خم کنيد تا جايي که  

حرکت را به دفعات تکرار کنيد ميله را پائين بکشيد تا به ران پاها نزديک شود مجددا به حالت اول بازگرديد و  

Keep elbows slightly flexed throughout motion. 

 

 تکرار 1: 12

 تکرار 2: 10

 تکرار 3: 8

Lever Seated Hip Abduction 

 ران نشسته باز دستگاه

را بر پدال زيري بگذاريد بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و خارج پاها را در داخل اهرم ها تکيه دهيد و کف پا  

حالت اول بازگشته و حرکت را به  پاها را از هم دور کنيد و با فشار اهرم تا جاي ممکن از هم باز نگهداريد، سپس به
 دفعات تکرار کنيد

 پشتي صندلي را طوري تنظيم کنيد که زاويه زانو و اهرم صحيح باشد



    

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Lever Leg Curl, Lying 

 پشت پا خوابيده دستگاه

گيرند، پشت مچ پا ها را در زير  بر روي نيمکت دستگاه دمر دراز بکشيد بطوري که زانوان شما در لبه نيمکت قرار
باال بگيريد غلطک قرار دهيد و با دستها دستگيره هاي دستگاه را در  

زمين عمود شود، سپس به حالت  ق پاي شما بربا خم کردن زانو پاها را به همراه اهرم باال بکشيد تا جايي که سا

 اول بازگشته و حرکت را به دفعات تکرار کنيد

 از خم کرد کمر در طول حرکت خودداري کنيد

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Lever Seated Calf Press 



    

 پرس ساق نشسته

و ران پاها را زير صفحه تکيه  روي صندلي دستگاه بنشينيد، گل يا قسمت برآمده پنجه پا را روي پدال قرار دهيد بر

آزاد کنيد دهيد و با فشار پاها به سمت باال اهرم نگهدارند را  

شود، سپس  که ساق پاها کشيده با فشار پنجه و باال بردن پاشنه اهرم را به باالترين حد ممکن فشار دهيد تا جايي

 به حالت اول بازگشته و حرکت را به دفعات تکرار کنيد

 

 تکرار 1: 15

 تکرار 2: 15

Cable Lat Pulldown Rear 

 زير بغل سيم کش از پشت

 ميله سيم کش زير بغل را با دستاني باز بگيريد و صاف زير آن بنشينيد

نکند، به حالت اول بازگرديد و  ميله را تا پشت گردن پائين بکشيد و کمي به جلو مايل شويد تا ميله با گردن برخورد
 حرکت را به دفعات تکرار کنيد

و فراموش نکنيد که ران پاها را در  زماني که ميله باال قرار دارد اجازه دهيد تا شانه ها هم کمي به باال کشيده شوند
نگاه کنيد و نگذاريد چانه به سينه بچسبد، اين حرکت جايگزين  قرار قرار دهيد، در طول حرکت به روبروزير محل است

بارفيکس است مناسبي براي حرکت  



    

 

 زمان کل: 10

 تکرار 1: 8

 تکرار 2: 6

کرارت 3: 4  

Lever Seated Row 

 زير بغل نشسته دستگاه

را متناسب با بدن خود  بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و سينه خود را به سکو تکيه دهيد صندلي و محل اهرم

 تنظيم کرده و دستگيره هاي اهرم را از رو بگيريد

به هم نزديک شوند، سپس  اهرم را به سمت خود بکشيد تا جايي که آرنج از بدن عقبتر رفته و سرشانه ها از پشت

 به حالت اول بازگشته و حرکت را به دفعات تکرار کنيد

جلو کشيده شوند زماني که اهرم را به حالت اول برميگردانيد اجازه دهيد تا کمي سرشانه ها به سمت  

 

 تکرار 1: 10



    

 تکرار 2: 8

 تکرار 3: 6

 تکرار 4: 4

Lever Preacher Curl 

 ازو الري نشسته دستگاهجلو ب

دسته هاي اهرم را در دست  بر روي صندلي دستگاه بنشينيد و پشت بازوان خود را بر روي سکو قرار دهيد، سپس
 بگيريد

به دفعات تکرار کنيد با خم کردن دستها اهرم را به سمت خود بکشيد، سپس به حالت اول بازگشته و حرکت را  

که در طول حرکت محل  تک دستها را نيز ميدهند، ضمنا توجه داشته باشيدبعضي از دستگاه ها اجازه حرکت تک 
 بازو روي سکو ثابت باقي بماند

 

 تکرار 1: 7

 تکرار 2: 7

 تکرار 3: 7

Dumbbell Hammer Curl, Standing 

 جلو بازو دمبل چکشي جفت ايستاده

بدن نگهداريد بطوري که نوک آرنج  با هر دست يک دمبل برداريد و بايستيد، زانوان را منعطف کرده و دستها را در کنار

 ها به سمت بيرون و کف دستها به سمت بدن باشند

سپس به حالت اول بازگرديد و  با ثابت نگهداشتن بازوان و خم کردن آرنج ها دمبل ها را به سمت شانه باال ببريد و

 حرکت را به دفعات تکرار کنيد



    

 

 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

  زمان تقريبي تمرين 00:44:50
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