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با سپاس فراوان از توجه شما

شما اجازه تغییر محتوای این کتاب الکترونیکی را ندارید؛
شما اجازه فروش این کتاب الکترونیکی را ندارید؛

ولی... 
ــرار  ــود ق ــرای دانل ــاگ خــود ب ــا وب ــد آن را در ســایت و ی شــما می توانی

دهیــد؛
شما می توانید آن را به دیگران هدیه دهید؛

شــما می توانیــد آن را بــه عنــوان هدیــه و یــا مکمــل در کنــار محصــوالت 
ــه نمایید. خــود ارائ

لطفا:
در صــورت اســتفاده از ایــن محصــول و یــا محتــوای آن، نــام و مشــخصات 
ســایت تهیــه کننــده را )فروشــگاه تــن ورز،www.tanvarz.ir( را نیــز 

ذکــر کنیــد.
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بــرای دانلــود هــر کــدام، بــر روی عکــس محصــول کلیــک کــرده و یــا بــه وب ســایت
 www.tanvarz.ir مراجعه کنید.

ــد. ــتفاده نمایی ــز اس ــر نی ــای زی ــد از کتابچه ه ــود، می توانی ــوزش خ ــل آم ــرای تکمی ب

راهنمای رژیم غذایی برای عضله سازی )به زودی...(

تمرینات بدنسازی در چهار هفته  

راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی - شماره 1

راهنمای استفاده از مکمل های ورزشی - شماره 2
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ــریع  ــذاری س ــا اثرگ ــی ب ــای جانب فعالیت ه
ــب ــی قل ــه روی کارای ــد ب ــرات ب ــدون تاثی ب

ــر  ــه تاثی ــاج ب ــد و احتی ــی داری ــت کم ــه وق ــی ک زمان
ســریع داریــد تمریناتــی کــه بــه صــورت متنــاوب و برای 
ــدن هســتند پیشــنهاد  ــی ب ــی و پایین قســمت های فوقان
می شــوند. در حالــی کــه از بیــن بــردن ســریع چربی هــا 
ــرایط،  ــن ش ــر گرفت ــی  در نظ ــت ول ــی اس ــاله مهم مس
ــزان ســرعت انجــام حــرکات هــم  ــداد تکرارهــا و می تع
ــن  ــد از ای ــما می توانی ــت. ش ــی اس ــت باالی دارای اهمی
ــاال  ــه اهــداف آن ب ــد کــه از جمل روش هــا اســتفاده کنی
ــد.  ــم می باش ــه ه ــاخت عضل ــی و س ــدرت بدن ــردن ق ب
بــا حــرکات ورزشــی بــاال و پاییــن تنــه، قلبتــان مجبــور 
بــه قوی تــر کار کــردن جهــت رســاندن خــون بــه 
ــه  ــن ب ــه ای ــود ک ــی ش ــدن م ــمت های ب ــی قس تمام
ایــن معناســت کــه تپــش قلبتــان در حیــن تمریــن بــاال 
خواهــد بــود و هم چنیــن بــا ایــن تمرینــات عضله هایــی 
کــه بــا تمرینــات مقاومتــی بــه دســت مــی آورنــد را بــه 

ــد آورد. دســت خواهی
جابه جایــی بیــن حــرکات بــاال و پاییــن تنــه ایــن 
ــه  ــد ک ــی ده ــدن م ــی ب ــمت فوقان ــه قس ــت را ب فرص
ــام  ــی انج ــه حرکات ــن تن ــما روی پایی ــه ش ــی ک در حال
می دهیــد کــه اســتراحت کنــد و برعکــس، و زمانــی کــه 
عضــات انــرژی الزم را دریافــت می کننــد شــما دوبــاره 

ــد.  ــام می دهی ــن انج ــا تمری روی آن  ه
ــاعت از  ــم س ــط نی ــت فق ــن اس ــات ممک ــن تمرین ای
وقــت شــما را بگیــرد امــا بــه دلیــل ایــن کــه ریه هــا و 
قلب تــان بــه صــورت هــم زمــان فعالیــت باالیــی دارنــد 
تاثیــر بــه ســزایی بــر ســوختن کالری هــا خواهــد داشــت. 
بعــد از ایــن کــه تمرینــات تمــام شــد بــدن شــما تــاش 
بــر بــه دســت آوردن انرژی هــای از دســت رفتــه خواهــد 
ــری ســوزی ادامــه می دهــد. ــه کال داشــت، در نتیجــه ب

ــد  ــا می توانی ــر ورزش ه ــردن تاثی ــر ک ــرای بهت ــی ب حت
در کنــار تمرینــات یــک ســری از ورش هــای کاردیویــی  
کــه شــامل تمامــی قســمت های بــدن می شــوند را 
ــد.  ــه کنی ــه هــر ســت اضاف ــه ب ــه مــدت 45 ثانی هــم ب
ــد و ســت را  ــه اســتراحت کنی ــا 60 ثانی ــه مــدت 30 ت ب

ــد. مجــددا تکــرار کنی
ــده  ــر ش ــداف ذک ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــات زی تمرین
ــا  ــه ب ــات را در طــی هفت ــن تمرین پیشــنهاد می شــود. ای

ــد.  ــه انجــام دهی ــر هفت ــتراحت در ه دور روز اس
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بایــد تمــام حــرکات را بــه ترتیــب انجــام دهیــد و هیــچ حرکتــی را اضافــه یــا حــذف نکنیــد. اگــر احســاس می کنیــد کــه وزن 
تمرینــات خیلــی برایتــان ســاده اســت می توانیــد وزن وزنه هــا را افزایــش دهیــد. بیــن هــر کــدام از ســت ها 20 ثانیــه و در 

انتهــای هــر دوره کامــل تمرینــات 90 ثانیــه اســتراحت کنیــد و از ابتــدا شــروع کنیــد. ایــن کار را 2 تــا 4 بــار تکــرار کنیــد.

تمرینات

در ابتــدا کــف دســتانتان را روی پلــه یــا میــز کوتــاه قــرار دهیــد، عــرض شــانه را 
بــاز کنیــد و دســتها را صــاف نگــه داریــد و ســعی کنیــد بدنتــان را نیــز صــاف نگــه 
داریــد ســپس بــه آهســتگی بــا خــم کــردن دســت ها خودتــان را بــه ســمت پاییــن 
متمایــل کنیــد تــا جایــی کــه قفســه ســینه تان بــا پلــه برخــورد کنــد. یــک لحظــه 
توقــف کنیــد ســپس دســتانتان را مجــددا صــاف کنیــد تــا بــه حالــت اول برگردیــد.

1. شنا روی استپ
تعداد دفعات انجام 15-20 بار در هر ست

در حالتــی کــه ایســتاده اید و در حالــی 
ــت  ــل اس ــک دمب ــتتان ی ــر دس ــه در ه ک
ــد  ــان نگــه داری دســتها را صــاف در کنارت
ــان  ــی بدنت ــه قســمت فوقان ــی ک و در حال
ــه  ــدم ب ــک ق ــته اید ی ــه داش ــاف نگ را ص
ــه  ــان را ب ــد و بدنت ــب برداری ــمت عق س
ســمت پاییــن بکشــید تــا جایــی کــه 

ــود،  ــک ش ــن نزدی ــه زمی ــان ب زانوهایت

تعداد دفعات انجام 20-30 بار در هر دو جهت

2. جهش معکوس

سپس بدنتان را به باال بکشید تا دوباره به حالت ایستاده در 
بیایید. سپس همین کار را با پای مخالف تکرار کنید.

ــد  ــرده ای ــاز ک ــانه ب ــرض ش ــه ع ــا را ب ــه پاه ــی ک در حال
باســتید آرام بــه ســمت پاییــن خــم شــوید و همزمــان پــای 
ــان  ــه بدنت ــی ک ــا جای ــید ت ــاال بکش ــمت ب ــه س ــپ را ب چ
مــوازی ســطح زمیــن قــرار بگیــرد. یــک لحظــه در همــان 
حالــت بمانیــد ســپس بــه آرامــی بــه حــال اولیــه برگردیــد 

ــد. ــای راســت انجــام دهی ــا پ و همیــن کار را ب

تعداد دفعات انجام 20 باز برای هر کدام از پاها

4. ددلیفت پا

ــل را در  ــه ایســتاده اید دمب ــی ک در حال
دســت بگیریــد و دســتانتان را روبه روی 
شــانه ها بــه نحــوی کــه کــف دســتان 
ــد.  ــرار دهی ــند ق ــم باش ــمت ه ــه س ب
دســتانتان را بــه بــاالی ســرتان ببریــد 
ــو  ــمت جل ــه س ــتانتان را ب ــف دس و ک
ــتانتان  ــه دس ــی ک ــا زمان ــد ت بچرخانی
کامــا صــاف شــود و دمبل هــا بــا 
هــم برخــورد کننــد، ســپس دســتانتان 
ــت  ــن و حال ــمت پایی ــه س ــاره ب را دوب

ــد. ــه برگردانی اولی

تعداد دفعات تکرار ماکسیمم 15 بار
3. تمرین شانه ها

در حالــی کــه دراز کشــیده اید پــای راســت را خــم کنیــد 
ــت ها  ــرد. دس ــرار بگی ــن ق ــان روی زمی ــف پایت ــه ک ــوری ک ط
را صــاف قــرار دهیــد. ســعی کنیــد در حالــی کــه پــای

6. بلند کردن بدن با یک پا
تعداد دفعات تکرار 20 بار برای هر پا

راست روی زمین قرار دارد بدنتان را از روی  زمین بلندکنید                       

ــه  ــرد. دو ثانی ــرار بگی ــت ق ــط راس ــک خ در ی
همیــن حالــت را نگــه داریــد ســپس بــه آرامــی 
ــد. ــن بیاوری ــان را پایی پایت

و پای چپ را به سمت باال بکشید طوری که بدنتان
ــد  ــتفاده کنی ــد از آن اس ــه می خواهی ــی ک طناب
ــاز  ــال ب ــه احتم ــد ک ــی ببندی ــه محــل امن را ب
ــان  ــن در زم ــد و هم چنی ــته باش ــدن نداش ش
ــرار  ــانه ها ق ــطح ش ــم س ــردن ه ــکوات ک اس
بگیــرد. در حالــی کــه پاهــا را بیشــتر از عــرض 
ــاب را نگــه  ــای طن ــد انته ــرده ای ــاز ک ــانه ب ش
ــان  ــه آرنجت ــی ک ــی در حال ــه آرام ــد و ب داری
را بــه داخــل می بریــد بــه ســمت پاییــن 
ــاف  ــتانتان را ص ــپس دس ــد. س ــکوات کنی اس

ــتید.  ــی باس ــه آرام ــد و  ب کنی

5. اسکوات ایستاده 

تعداد دفعات تکرار 20 بار

توجه داشته باشید که :
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   زمانــی کــه حــرف از غــذای ســالم خــوردن و ورزش مــی شــود مــن  بــی نهایــت هیجــان زده مــی شــوم. در واقــع میشــه گفــت کــه 
بعضــی از چیزهــای مــورد عاقــه ی مــن در زندگــی چــای ســبز، ســاالد و ورزش هــای ســنگین و یوگاســت، در واقــع در طــول هفتــه 

کــه مجبــور بــه کار کــردن هســتم، واقعــا دلتنــگ ورزش صبحگاهــی ام مــی شــوم.
   اما در کنار همه ی عاقه ای که به زندگی سالم و ورزش دارم یک عادت بد دارم که باید از بین ببرم. 

   مــن هرگــز در دســته افــرادی کــه قبــل از ورزش غــذا مــی خورنــد نبــوده ام و در حقیقــت بیشــتر اوقــات بــه یــک قهــوه قناعــت 
کــرده ام و مســتقیم بــه ســمت باشــگاه مــی رفتــم. بلــه مــی دونــم کــه شــاید ایــن بهتریــن عــادت غذایــی نباشــه امــا مــن ایــن موضــوع 
رو نمــی دونســتم تــا اینکــه تازگــی یــک ســری تحقیقــات انجــام دادم و متوجــه شــدم کــه بــا توجــه بــه تحقیقــات دانشــمندان، هــر 
شــخصی میتوانــد میــزان ورزش روزانــه اش را بــه بیشــترین حــد برســاند و در تمــام روز هــم انــرژی داشــته باشــد، امــا بــه شــرطی کــه 

قبــل از جلســات ورزش غذایــی مناســب بخــورد.
   اطمینــان از ایــن مســاله کــه بدنمــان قبــل و بعــد از ورزش مقــدار کافــی از مــواد مغــذی دریافــت مــی کنــد باعــث مــی شــود کــه 
سیســتم دفاعــی بــه درســتی کار کنــد، هــم چنیــن ســطح قنــد خــون در طــی روز در حالــت تعــادل قــرار بگیــرد. در اصــل اگــر شــما 
هــم مثــل مــن هســتید و ترجیــح مــی دهیــد کــه بــا شــکم خالــی ورزش کنیــد بایــد بدانیــد کــه بــا ایــن کار ســوخت مناســب و مــورد 

نیــاز را بــه بدنتــان نمــی رســانید. 
بعــد از آن ســعی کــردم کــه رژیــم غذایــی درســت بــرای قبــل و بعــد از ورزش را پیــدا کنــم و در ایــن جــا مــی توانیــد نتایــج تحقیقــات 

را مشــاهده کنیــد.

• اگر صبح ها ورزش می کنید...
     بهتــر اســت کــه تــا 30 دقیقــه بعــد از بیــدار شــدنتان حتمــا چیــزی بخوریــد تــا بتوانیــد هرچــه ســریع تــر ســوخت و ســاز را شــروع    
کنیــد. پیشــنهاد میشــه کــه مقــداری ســوپ جــو یــا یــک نصفــه مــوز را امتحــان کنیــد. داشــتن انــرژی در بدنتــان همیشــه بهتــر از 

هیــچ چیــز اســت.

نکاتی جهت روی فرم ماندن برای بانوان : 

چه چیزهایی قبل و بعد از ورزش بخوریم.
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• اگر عصرها ورزش می کنید...
   اگــر قبــل از ورزش احســاس گرســنگی می کنیــد یــک میــان وعــده ســبک بخوریــد. توصیــه ای کــه بــرای قبــل از ورزش می شــود 

یــک ظــرف کوچــک ســوپ جــو، یــک مــوز، تکه هــای ســیب بــا کــره ی بــادام زمینــی یــا مکمــل شــیر muscle milk اســت.
• بعد از ورزش...

   ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه بعــد از ورزش بــه بدنتــان ســوخت هایی از نــوع پروتئیــن برســانید، پــس یــک مشــت کامــل مغــز 
بــادام یــا یــک شــیک پروتئیــن بــه همــراه داشــته باشــید و بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه تــا نیــم ســاعت بعــد از ورزش 
ایــن مکمل هــا را بخوریــد تــا بدنتــان مجبــور بــه ســوزاندن عضــات نشــود. ســپس ســعی کنیــد هــر 3 ســاعت یــک وعــده ی غذایــی 
کوچــک میــل کنیــد. بــا ایــن کار شــما بــرای مــدت طوالنــی منتظــر یــک وعــده غذایــی نمی مانیــد کــه از شــدت گرســنگی بیــش از 

حــد غــذا بخوریــد.

   نــکات دیگــری کــه بایــد بــه آن هــا توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه از خــوردن غذاهــای چــرب و تنــد قبــل از ورزش خــودداری 
ــان آب کافــی داشــته  ــد کــه قبــل ورزش بدنت ــان حاصــل کنی ــرای جلوگیــری از کســالت و خســتگی حتمــا اطمین ــد. هم چنیــن ب کنی
باشــد. از همیــن رو ســعی کنیــد چنــد ســاعت قبــل از رفتــن بــه باشــگاه 2 یــا 3 لیــوان آب بنوشــید و حتمــا بطــری آب بــه همــراه 
داشــته باشــید. و در انتهــا ســعی کنیــد در طــی روز  بــه بدنتــان آب رســانی کافــی کنیــد تــا تمــام آبــی کــه بدنتــان بــر اثــر تعریــق از 

دســت داده اســت را جبــران کنیــد.
ــرای یــک زندگــی ســالم و داشــتن  ــد در هــر صــورت ب ــگاه می کنی ــه ن ــن قضی ــه ای ــه ای ب ــد کــه شــما از چــه زاوی    فرقــی نمی کن

هیکلــی مناســب بایــد ورزش و غــذا خــوردن را در کنــار هــم داشــته باشــید.
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نکات مراقبت از وزن، تا از دست دادن وزن بیشتر:
1.  یک دفترچه ی غذایی تهیه کنید

2.  روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید
3.  غذاهای سبز بیشتری بخورید

4.  غذاها را با آب مرغ کم چرب بپزید
5.  حبوبات بخورید

6.  همه چیز را اندازه گیری کنید
7.  شیر کم چرب بنوشید

8.  زمان طوالنی تری برای خوردن صرف کنید )آهسته غذا بخورید(
9.  از ظرف های کوچک استفاده کنید

10.  ورزش کنید
11.  غذاهای دریایی بیشتر بخورید

12.  به گوشت به عنوان یک ادویه نگاه کنید
13.  مواد فیبردار بیشتری بخورید

14.   غذاهای گیاه خواری بیشتری بخورید
15.  میان وعده های سالم بخورید
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نکات مفید برای از دست دان وزن بیشتر

1.  یک دفترچه ی غذایی تهیه کنید
تمــام چیزهایــی کــه مــی خوریــد را بافاصلــه یاداشــت کنیــد حتــی شــکری کــه در چــای مــی ریزیــد. بــا ایــن کار شــما متوجــه قســمت هایی از 
عــادات غذایــی کــه مشــکل دارد می شــوید و می فهمیــد کــه چطــور آن هــا را درســت کنیــد. بــه چیزهایــی کــه مــی خوریــد امتیازدهــی کنیــد و 
ببنیــد چــه امتیــازی کســب مــی کنیــد. )امتیازهــا مــی تواننــد از  0 تــا 10 باشــند  کــه صفــر کــم تریــن امتیــاز را داراســت ماننــد ســبزیجات و 10 

بیشــترین امتیــاز را داراســت ماننــد یــک خامــه ای(

2.   روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید
همیشه یک لیوان آب کنارتان داشته باشید این کار بسیار مفید است.

3.  غذاهای سبز بیشتری بخورید
در ســبزیجات مــواد مغــذی زیــادی ماننــد کاروتنوئیــد، فــوالت، اســیدهای چــرب و کلســیم یافــت میشــوند. ســبزیجات را در ســاالد یــا در ســوپ 

مخلــوط کنیــد و یــا در کنــار غــذا میــل کنیــد. آن هــا چــه پختــه و چــه خــام خــوش طعم انــد و امتیازشــان هــم صفــر اســت. 
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4.  غذا با آب مرغ کم چرب بپزید
آب مــرغ را نگــه داریــد و بــا اضافــه کــردن ســبزیجات بــه آن یــک ســوپ فــوری بپزیــد یــا زمانــی کــه مــی خواهیــد ســبزیجات را ســرخ کنیــد یــا 

برنــج بپزیــد بــه عنــوان روغــن از آن اســتفاده کنیــد تــا بــه غــذا بــدون اضافــه کــردن امتیــاز طعــم هــم بدهیــد.

5.  حبوبات بخورید
در هــر زمانــی کــه ممکــن اســت بــه جــای عادت هــای غذایــی همیشــگی برنــج قهــوه ای، جــو، نــان ســبوس دار، ماکارانــی و غــات را جایگزیــن کنیــد. ایــن 

مــواد سرشــار از فیبــر و مــواد مغــذی انــد. 

6.  همه چیز را اندازه گیری کنید
میــزان درســتی بــرای ســنجش داشــته باشــید یــا بــه زودی خواهیــد دیــد کــه امتیازاتتــان رو بــه افزایــش اســت. بهتریــن راه بــرای بــه دســت آوردن امتیــاز 

مناســب ایــن اســت کــه همــه ی چیزهایــی کــه مــی خوریــد را انــدازه گیــری کنیــد.

7.  شیر کم چرب بنوشید
شما باید روزانه دو لیوان شیر بنوشید. از شیرهای کم چرب استفاده کنید و به این طریق امتیاز را نصف کنید.

8.  زمان طوالنی تری برای خوردن صرف کنید )آهسته غذا بخورید(
ــا  ــه آرامــی لــذت ببریــد. حــدود 20 دقیقــه طــول مــی کشــد ت ــه تکه هــای کوچکتــری تقســیم کنیــد و ســعی کنیــد از تمــام لقمه هــای غــذا ب غذایتــان را ب

ــا ایــن کار شــما مقــدار کمتــری غــذای اضافــه می خوریــد ــه مغــر برســد ب فرمــان ســیری ب

9.  از ظرف های کوچک استفاده کنید
این یک حقه است، با این روش به مغزتان این موضوع تلقین می شود که شما غذای زیادی می خورید.

10.  ورزش کنید
ــادی می ســوزانید، عضله ســازی  ــری زی ــن کار شــما کال ــا ای ــان جــذاب اســت. ب ــه برایت ــد ک ــی بروی ــه ســراغ ورزش های ــده باشــد ب ــد خســته کنن ورزش نبای
می کنیــد و احســاس شــادابی خواهیــد داشــت. هرچــه قــدر کــه بیشــتر ورزش کنیــد ایــن کار برایتــان راحــت تــر خواهــد شــد و در نتیجــه کالــری بیشــتری 
خواهیــد ســوزاند. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما می توانیــد غذاهایــی بــا امتیــاز باالتــر بخوریــد. اگــر 5-7 امتیــاز بــا ورزش از دســت می دهیــد توجــه 

داشــته باشــید کــه حتمــا آن را جبــران کنیــد.

11.  غذاهای دریایی بیشتر بخورید
خبــر خــوب ایــن اســت کــه میگــو و  دارای امتیــاز پاییــن هســتند. بــا خــوردن غذاهــای دریایــی ماننــد ماهــی قــزل اال مــوادی نظیــر امــگا 3، اســیدهای چــرب 

را بــه بدنتــان برســانید.
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12.  به گوشت به عنوان یک ادویه نگاه کنید
الزم نیست که گوشت را از رژیم غذایتان حذف کنید تا الغر شوید. از کوشت های کم چربی و عصاره ی گوشت استفاده کنید. 

13.  مواد فیبردار بیشتری بخورید
ــد.  ــر می کن ــری پ ــواد کم کال ــادی م ــدار زی ــا  مق ــل کــه شــکمتان را ب ــن دلی ــه ای ــرای از دســت دادن وزن اســت، ب ــا ب ــن راه ه ــر یکــی از بهتری خــوردن فیب

ــر. ــاز کم ت ــر بیشــتر امتی ــه خاطــر داشــته باشــید کــه هرچــه فیب ــد. ب ــات دیگــر اســتفاده شــده اند سرشــار از فیبران ــا حبوب ــا ی ــی کــه در آن لوبی غذاهای

14.  غذاهای گیاخواری بیشتری بخورید
بشــقاب های گیاهــی دارای مــواد شــیمیایی گیاهــی سرشــار از فیبــر و پروتئین انــد. آن هــا کــم کالــری و بــدون چربی انــد. ســوپ، پاســتا و ســاالدهای گیاهــی 

را حتمــا امتحــان کنیــد.

15.  میان وعده های سالم بخورید
بهتریــن راه بــرای کنتــرل ســوخت و ســوز خــوردن وعده هــای کوچک تــر اســت. پــس در بیــن وعده هــای اصلــی و در طــی روز ســعی کنیــد میــان وعــده و 
غذاهــای کــم امتیــاز میــل کنیــد تــا احســاس گرســنگی بــه شــما غلبــه نکنــد. میــوه، ذرت بــوداده بــدون چربــی، ســیب زمینــی پختــه، ســاالد ســبزیجات یــا 
میــوه و کراکــر غــات را مــی تــوان مثــال زد. هــم چنیــن مــی توانیــد بســتنی یــا شــکات هــای رژیمــی میــل کنیــد کــه طعــم عالــی و امتیــاز پایینــی هــم 

دارند. 
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ــانی ــه نش ــن ورز ب ــوک ت ــس ب ــه فی ــت در صفح ــا عضوی ب
تمرینــات،   بــه جدیدتریــن   www.facebook.com/tanvarz.ir  
مقــاالت و مطالــب آموزشــی بدنســازی و رژیــم غذایــی 

ــید.  ــته باش ــی داش دسترس
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