


 برنامه عمومی بدن سازی در تیر و کمان
 
 
 

 عاسف علیضادُ داًشجَی کاسشٌاسی داًشگاُ تْشاى



 
 
 

 تشای یا ٍ سال 18 تا15 تیي کواًذاساى هٌاسة تشًاهِ ایي
  دس کِ افشادی تشای ّوچٌیي .تاشذ هی سال40تاالی کواًذاساى

 اًجام قثال سا ساصی آهادُ توشیٌات ٍ ّستٌذ آغاصی ًقطِ
 .است هٌاسة اًذ ًذادُ



 تعذادتوشیٌات
تشًاهِ آهادگی جسواًی یک سٍص دس ّفتِ آهادگی حال یک 

تشًاهِ دٍ سٍص دس ّفتِ یک پیششفت . شوا سا حفظ هی کٌذ
تشًاهِ سِ سٍص دس ّفتِ یک پیششفت . قطعی سا دس پی داسد

   .ایجاد هی کٌذقاتل تَجِ 
 

 دّینٍقت توشیٌات سا اًجام چِ 
دٍشٌثِ، چْاس شٌثِ، جوعِ یا سِ شٌثِ، : یک سٍص دس هیاى
 پٌج شٌثِ، شٌثِ

 



 توشیٌاتهذت صهاى اًجام 

دقیقِ دس  40تا35دقیقِ دس سٍصّای اٍل توشیي تا 25اص 

 .دّنی  ّفتِ

 



  آساهی تِ توشیي ّش .شَد هی اًجام توشیي 9 یا 8: اٍل ی ّفتِ

 حذٍد تکشاس، تاس 7 یا 6 ست ّش دس .شَد هی اًجام دقت تا ٍ

 کِ است ایي کلی سًٍذ .کٌیذ استشاحت ّا ست تیي دقیقِ یک

 ی ّفتِ اّویت .تکشذ طَل دقیقِ 25 اص تیشتش توشیٌات ًثایذ

 .کٌیذ هشخض سا استفادُ هَسد دهثل ٍصى کِ است ایي اٍل

  آخش، تکشاس دس حتی گی کشیذُ ّیچ تذٍى تاشیذ ساحت تایذ

 .تگیشیذ یاد سا توشیٌات سًٍذ



 تعذاد .شَد هی اًجام توشیي 9 یا 8 ّواى :دٍم ی ّفتِ

  یک حذٍد .سساًین هی تکشاس تاس 8 یا 7 ست ّش دس تکشاسّا

  ّیچ تذٍى تاشیذ ساحت .کٌیذ استشاحت ست ّش تیي دقیقِ

 پًَذی5 دهثل تا اگش حتی .دّیذ اًجام سا توشیٌات کشیذگی

 کاس ایي دّیذ اًجام ست ّش دس اضافِ تکشاس دٍ ٍ کٌیذ کاس

  ّش دس پًَذ 160تِ شذُ اًجام ٍصًِ هجوَع افضایش تاعث

 .است کافی خَب ششٍع یک تشای ّویي .تاشذ هی جلسِ



تکشاس دس تاس  6پًَذی ٍ  5فشع کٌیذ ّش توشیي تا یک دهثل 
 .شَد ّش ست اًجام هی

 پًَذ 10;5×2تاصٍ   پًَذی تشای ّش  5دٍ تا 
 پًَذ60;تاس تکشاس6×پًَذ10
 پًَذ دس هجوَع توشیٌات480;تا توشیي8×پًَذ60

عذد افضایش یاتٌذ دس ّفتِ ی دٍم هجوَع 8اگش تکشاسّا تِ 
دسطذ  33کِ . پًَذ افضایش هی یاتذ 160کل ٍصًِ تِ هقذاس 

ایي هقذاس تقشیثا تشای افضایش ٍصى  . افضایش دس کل هی شَد
 .کافی است

 



 
 تِ اها شَد هی مآاًج ّا توشیي ّواى :ششن تا سَم ّفتِ
 یک قثال اگش .شَد هی اًجام تکشاس تا ست دٍ ست، یک جای
 4 ست ّش دس حاال تٌاتشایي دادیذ، هی اًجام تکشاس 8 تا ست

 هیضاى ایي اگش (تکشاس 4 ست ّش ست،2).دّیذ هی اًجام تکشاس
  هیضاى تِ ساحتی تِ تَاًیذ هی تَد سثک تشایتاى کاس حجن

 ٍ آساهی تِ افضایش ایي شَد هی تَطیِ اها تیافضاییذ تکشاسّا
 تا تیافضاییذ تکشاسّا تِ کٌیذ سعی پلِ پلِ .شَد اًجام دقت تا
 .تشسیذ ست ّش دس تکشاس 9 یا 8 تِ



 

توشیي ّا اًجام شَد اها تِ جای ّواى  :دّنّفتِ ّفتن تا 

ست 2اگش قثال . ست اًجام دّیذ3ست تشای ّش توشیي 2

.  تاس تکشاس تشای ّش توشیي16تایی اًجام هی شذ دس هجوَع 8

ست 3یعٌی ! 5تقسین هیکٌین کِ هیشَد  3حال ایي تاس تِ 

تکشاس تشای ّش   4ست تا 3یا هی تَاى تشای ششٍع . تایی5

 .توشیي اًجام شَد

 



ی دّن تا ّویي سًٍذ سِ ست کاس کٌیذ ٍ تثیٌیذ اگش  تا ّفتِ
هی شَد یا هی تَاًیذ حجن کاس سا تِ طَست هعقَالًِ ای 

یعٌی افضایش یک تکشاس تشای ّش ست دس ّش  . افضایش دّیذ
 .دٍ جلسِ یک تاس طَست گیشد

 پًَذی5تکشاس تا ٍصًِ ی  4سِ ست تا : اٍل
پًَذی سپس دٍ ست تا 5تکشاس تا ٍصًِ ی 5یک ست تا : دٍم

 پًَذی5ی  تکشاس تا ٍص4ًِ
پًَذی سپس یک ست تا 5تکشاس تا ٍصًِ ی 5دٍ ست تا : سَم

 پًَذی 5تکشاس تا ٍصًِ ی 4
 پًَذی 5ی  تکشاس تا ٍص5ًِدس آخش، سِ ست تا 



  ّا تکشاس افضایش صهیٌِ دس تذسیجی طَست تِ ٍ علوی کاهال
 تشای سا کاس ایي شوا تاشذ داشتِ تیاد کٌیذ عول کاس حجن ٍ

 .دّیذ هی اًجام تیشاًذاصی تْتش عولکشد



 
 تشایش ٍصًِ کشد احساس اًذاص تیش اٍل ّفتِ دُ ایي دس اگش

 یاد تِ حال ایي تا .دّذ تغییش سا آى تایذ تٌاتشایي است سثک
 .تاشذ کٌتشل تحت تایذ ٍصًِ افضایش ایي کِ تاشیذ داشتِ

  اگش هعٌاست ایي تِ شًَذ هی اًجام دهثل تا توشیٌات اکثش
 کوی هیضاى تِ تایذ فقط یاتذ افضایش ٍصًِ شَد ایي تش قشاس

 اص تعضی .یاتذ افضایش دهثل ّش پًَذ یک یا ًین حذٍد
 ششایط تِ تَجِ تا سا ّا ٍصًِ هیضاى ًخَاٌّذ شایذ تیشاًذاصّا

 .تذٌّذ تغییش فشدی



 جلَتشدى تک دهثل اص تاال  -1
سا دس دٍ دست خَد ًگِ دهثل (فاص ًشستي)دس حالت اسکَات 

دهثل سا تاالی سش تشدُ ٍ ًگِ داشتِ ّا  داشتِ تذٍى خن شذى آسًج 
سپس تِ آساهی تذٍى ایي کِ آسًج ّا خن شًَذ تِ حالت اٍلیِ تشهی 

کِ دست ّا پاییي هی آیذ سٍی پاّای خَد ّوضهاى .گشدین
توشیي تشای استقاهت پاّا، تقَیت عضاالت ). تٌشیٌیذ ٍ تشعکس

 (ّای کتفدلتَئیذ ٍ ًگِ داسًذُ



 دساصٍ ًشست  -2
سٍی صهیي تِ پشت خَاتیذُ ٍ پاّا سا سٍی هیض گزاشتِ تْتش 

اص حالت خَاتیذُ . دسجِ تاشذ 45است صاٍیِ دس فلکشي صاًَ 
تِ سوت تاال حشکت کٌیذ اطال ًیاص ًیست تذى کاهال تاال تیایذ 

تاالی تقَیت عضالت .)دسجِ کافیست 45فلکشي ساى تا صاٍیِ
 (شکن

 



 هخالفخن شذى سٍی پای  -3 
دهثل سا دس یک دست گشفتِ تذٍى ایٌکِ آسًج خن شَد تِ  

تِ حالت اٍلیِ کٌیذ ٍ آساهی تِ سوت پای هخالف حشکت 
سعی کٌیذ دهثل صیاد اص تذى شوا فاطلِ ًگیشد تِ  . تشگشدیذ

عضالت پشت ٍ ساست کٌٌذُ ّای  .)خظَص دس صهاى تشگشت
 (ستَى فقشات



  اسکَات-4
 سعایت سا ًکتِ دٍ حشکت ایي تشای تایذ
 عضالت حشکت ایي دس ایٌکِ اٍل .کشد

 تاال، تِ سٍ گشدى ٍ سش ٍ تاشذ فیکس پشت
 عوَد حالت تِ سششاًِ ٍ سیٌِ قفسِ
 پٌجِ سش اص ًثایذ ّا صاًَ ایٌکِ دٍم .تاشٌذ

 دٍ ایي .کٌذ عثَس ًشستِ حالت دس پاّا
 ٍ کوش آسیة تاعث ًشَد سعایت اگش ًکتِ
  ًشست ٌّگام دس ضوي دس .شَد هی صاًَ

 .کافیست دسجِ 90 تا صاًَ فلکشي صاٍیِ
 طَست ًیض دهثل تا تَاًذ هی توشیي ایي

 کٌاس دس دست تا سا ّا دهثل یعٌی تگیشد
 (پا عضالت تقَیت) .داسیذ ًگِ خَد تذى



 خنًشش  -5
فقط دست است ٍ دس ایي توشیي فیکس تَدى کوش تسیاس هْن 

تِ سوت پاییي تِ آساهی سا تایذ ّا دست . کٌذّا حشکت هی 
دسجِ هی  90صاٍیِ دست ّا دس تاال کوی تیش اص . تیاٍسیذ

هیتَاى تشای جلَگیشی کشدى اص آسیة هفظل آسًج،  . تاشذ
تشای تقَیت عضالت دلتَئیذ .)سا خن کشدآسًج ّا فقط کوی 

 سٍیقذاهی ٍ هیاًی، توشکض 
 (دلتَئیذ هیاًی 
 



 تاصٍ تک دهثل اص پشتپشت  -6
تِ حالت ًشستِ دهثل سا تا دٍ دست گشفتِ ٍ دس تاالی سش 

 .  حشکت دّیذٍ تِ سوت پاییي دس پشت گشدى داسیذ خَد ًگِ 
لثایذ تِ ایي ًکتِ تایذ تَجِ داشتِ تاشیذ کِ الصم ًیست دس 

تاص شذى دست ّا آسًج سا کاهال تاص کٌیذ چَى ایي عول تاعث 
 .آسیة هفظل هی شَد

 ( تقَیت عضالت سِ سش تاصٍیی)

 



 دهثلکَل -7
دٍ دهثل سا دس دست ًگِ داشتِ تِ حالت ایستادُ دٍ دست سا 

جایی کِ دهثل ّا دس دّیذ تا ّوضهاى تِ سوت تاال حشکت 
تاالی قفسِ سیٌِ قشاس گیشًذ ٍ آسًج ّا اص سطح شاًِ ّا تاال 

دس ایي توشیي ًیض دهثل ّا اص تذى ًثایذ فاطلِ  . تش سًٍذ
 (تقَیت عضالت رٍصًقِ ٍ دلتَئیذ قذاهی.)تگیشًذ

 



 دهثلتاصٍ جلَ  -8
حشکت تک  دست ًگِ داشتِ ایي تِ حالت ایستادُ دهثل ّا سا دس 

دست طَست هی گیشد حشکت یک دست کِ اًجام شذ ٍ تِ حالت 
سعی شَد دس ایي . اٍلیِ تشگشت حشکت دست دیگش ششٍع هی شَد

تقَیت .)حشکت کوش خن ًشَد ٍ ًیشٍ سا فقط تاصٍّا اعوال کٌٌذ
 (عضالت دٍسش تاصٍیی


