
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 همسرسش و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
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40شـما ورزش می کــنید و تغذیھ تان ھم درسـت است، امــا سایـز دور کمرتان ھیچ تفاوتـی نمــی کند. و متاسفانھ بعد از   

  6 الی 3 سالگـی، بـایـد خیـلی بیشتـــر کـــار کنید تا بتوانید میان تنھ تان را صاف و متناسب کنید. اما با برنامھ علمی سھ قسمتی ما می توانید در 

  ھفتھ شکمتان را صاف تر کرده و چربی ھای آن را از بین ببرید. تحـقیـقات جدید نشان می دھد کھ برنامھ ای کھ شامل

 تمرینات بدنسازی شدید،

 تمرینات کاردیو/ ایروبیک شدید،

  و ایجاد تغییرات کوچـک در انتخـاب ھـای غـذایی باشد،

 چربی ھای شکم را دو برابر برنامھ ھایی کھ شامل رژیم ھای غذایی کم کربوھیدرات و تمرینات ایروبیک است، از بین می برد

 برنامھ ما شامل تمرینات موضعی ، پیاده روی ھای خیلی قدرتی، و موادغذایی چربی سوز برای الغر کردن قسمت میان تنھ برای کم کردن احتمال 

 ابتالی شما بھ دیابت، بیماری ھای قلبی، و سایر مشکالت و بیماری ھای خطرناک، می باشد

  ھفتھ، خواھید دید کھ سانتیمتر ھا از دور کمرتان کم می شود 6 ھفتھ باید چربی سوزی و عضلھ سازی کنید. در 3در این 

  ماه خواھید دید کھ شکمی کامالً تخت و سفت6 کیلو پایین آمد. و با ادامھ این برنامھ برای 7 تا 5شاید وزنتان ھم در این مدت 

 پیدا می کنید

 برنامھ در یک نگاه

 

  ھفتھ اول
 

  دقیقھ 20پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ18پیاده روی سھ مرحلھ ای: یک روز، 

سھ روز، حرکات اولیھ و اصلی :حرکت ھای موضعی   

  ھفتھ دوم
 

  دقیقھ 25پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ 24یک روز،  :پیاده روی سھ مرحلھ ای 

  روز، حرکات اولیھ و اصلی پنج:حرکت ھای موضعی  

 ھفتھ سوم 
 

  دقیقھ 30پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ30پیاده روی سھ مرحلھ ای: یک روز، 
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  روز، حرکات اصلی سھ:حرکت ھای موضعی 

  ھفتھ چھارم
 

  دقیقھ 30پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ18 روز، 2پیاده روی سھ مرحلھ ای: 

  روز، حرکات اصلی پنج:حرکت ھای موضعی 

  ھفتھ پنجم
 

   دقیقھ30پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ24 روز، 2پیاده روی سھ مرحلھ ای: 

شدیدتر روز، حرکات  سھ:حرکت ھای موضعی   

 ھفتھ ششم بھ بعد
 

   دقیقھ30پیاده روی قدرتی: سھ روز، 
 

  دقیقھ30 روز، 2پیاده روی سھ مرحلھ ای:

شدیدتر روز، حرکات  پنج:حرکت ھای موضعی   

 پیاده روی ھای قدرتی

 توانایی کالری سوزی بدنتان و جمع شدن سلول ھای چربیتان را ارتقاء دھید. با بیست دقیقھ شروع کنید اما اگر توانایی بیشتر از این را دارید، با 

 ھر مدت زمان کھ راحتید شروع کنید. مھم این است کھ با تمرکز راه بروید، و برای کالری سوزی بیشتر، دست ھا و کلیھ عضالت بدن را منقبض

  کنید

 قدم ھایتان را بلند بردارید. ابتدا روی پاشنھ رفتھ، بعد کف پا و بعد روی پنجھ

 تنفستان باید منظم و کنترل شده باشد. سرعت راه رفتنتان ھم باید تا حدی باشد کھ دنبال کردن یک مکالمھ برایتان دشوار باشد .

 سرعت پیاده رویتان را با توانایی و آمادگی جسمانی خود کنترل کنید. برای شدیدتر کردن تمرینتان می توانید پلھ نوردی کنید یا اگر پیاده روی را 

 روی تردمیل انجام میدھید، شیب آن را افزایش دھید

  پیاده روی سھ مرحلھ ای
 

  این سھ مرحلھ باعث می شود برای مدت زمان طوالنی تری کالری بیشتری بسوزانید
 

   دقیقھ: با سرعت مالیم شروع کنید بھ حدی کھ بتوانید بھ راحتی آواز بخوانید3گرم کردن، 
 

  دقیقھ: بھ راحتی اما با تمرکز قدم بزنید. سرعتتان نباید آنقدر زیاد باشد کھ نتوانید بھ مکالمھ تان ادامھ ھید2، 1مرحلھ 
 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


   دقیقھ: با باال رفتن از پلھ یا افزودن شیب تردمیل، ضربان قلبتان را باال ببرید2، 2مرحلھ 
 

   دقیقھ: شیب را کمی بیشتر کرده یا سرعتتان را افزایش دھید2، 3مرحلھ 
 

   دقیقھ: آرام قدم بردارید بھ حدی کھ بتوانید حین راه رفتن بھ راحتی آواز بخوانید3سرد کردن، 
 

: ھر مرحلھ را دو بار تکرار کنید4 و 1ھفتھ    
 

   بار تکرار کنید3: ھر مرحلھ را 5 و 2ھفتھ 
 

  بار تکرار کنید4: ھر مرحلھ را 6 و 3ھفتھ 

  حرکت موضعی قدرتی6

  حرکت تمرینی علیرغم سادگی بسیار قدرتی و شدید ھستند. دقت و تمرکز نقش بسیار مھمی دارد، پس آرام شروع کنید. ابتدا حرکات اصلی6این 

  را امتحان کنید، اگر برایتان شدید بود، با انواع ساده تر شروع کنید و حول و حوش ھفتھ سوم کمی شدت تمریناتتان را باال ببرید

تمرینات، توصیھ فشار بیشتری روی عضالت شکم وارد می کند. برای سریعتر و شدتی کردن موضعی در مقایسھ بھ حرکات درازنشست، حرکات  

  می کنیم کھ حرکات را با کش ورزشی انجام دھید. تحقیقات نشان داده است کھ افزودن مقاومت بیشتر بھ حرکات بدنسازی، فواید آن را سھ برابر

  می کند

 قیچی

 

 روی شکم، عضالت چھارسر زانو، عضالت پشت پا، عضالت جلوبازو و سرشانھ کار میکند

 حرکت اصلی: در حالت نشستھ، کش را دور مچ پای چپ ببندید، و سر دیگر را با دست بگیرید. بھ پشت روی زمین بخوابید، پاھا کامالً باز و 

 کشیده باشد. سر، گردن و شانھ ھا را بھ سمت باال خم کنید و شکمتان را خیلی خوب تو بکشید. با قرار دادن بازوھا روی زمین،آرنج ھا را خم کنید 

 و مچ ھا را بھ سمت سینھ بکشانید. پای چپ را صاف باال ببرید. حرکت را سریع و کامالً تمرکزی انجام دھید. نفس را داخل ریھ کرده و پای چپ

  بار تکرار کنید. کش را باز کرده و دور8 را دوباره بھ سمت زمین برگردانید تا جایی کھ فقط چند سانتیمتر با زمین فاصلھ داشتھ باشد. حرکت را 

  پای راست ببندید و ھمین حرکت را تکرار کنید

 

 ساده تر کردن تمرین: سر و شانھ ھا روی زمین قرار دھید
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 دشوارتر کردن تمرین: برای باالتر بردن مقاومت، کش را پایین تر ببندید

 چرخش پھلو نشستھ با عضالت پشت بازو

 روی پھلوھا، زیربغل، عضالت چھارسر زانو، عضالت پشت بازو و سرشانھ کار می کند

 صاف بنشینید، پاھا کامالً باز باشد و پنجھ ھا را کامالً بھ جلو بکشید

  زانوی چپ را خم کنید، پا روی زمین باشد، و وسط کش را زیر پا قرار دھید

  و سرھای کش را در دست چپ نگھ دارید. باالتنھ را طوری بپرخانید تا زانوی چپ مقابلتان قرار گیرد

 دست راست را دور زانوی چپ ببندید و پھنای شانھ را بھ ھم فشار دھید

 

  درجھ با زمین باز کنید، درحالیکھ دست چپ را ھم صاف کرده و تا ارتفاع شانھ باز کنید45نفس را بیرون دھید و پای چپ را با زاویھ 

  (دست چپ در مقابل صورت باشد).

  تکرار انجام دھید و بعد پا را عوض کنید8 پشتتان را صاف نگھ داشتھ، نفس را داخل بکشید و پا و دستتان را پایین ببرید. این حرکت را در 

 

 ساده تر کردن تمرین: ھر دو پا را روی زمین قرار دھید
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 دشوارتر کردن تمرین: بھ جای نگھ داشتن زانو، در کل حرکت دست آزاد را بھ سمت پنجھ پا با ارتفاع شانھ بکشانید

 

X دوبل 

 روی عضالت شکم، زیربغل، سرشانھ، عضالت چھار سر زانو، ران ھا، و عضالت جلوبازو کار می کند

 حرکت اصلی:

 با زانوھای خم بنشینید، و وسط کش را زیر ھر دو پا قرار دھید. کش را ضربدری کنید و ھر سر را در یک دست بگیرید. آرام آرام عقب بروید 
بازوھا را روی زمین قرار داده، آرنج  .تا جایی کھ پشتتان روی زمین قرار گیرد. زانوھا را ھمچنان خم نگھ دارید و رانھا را نزدیک سینھ بیاورید

 ھا را خم کرده، و سر و سرشانھ ھا را باال بیاورید. این نقطھ شروع است

 

را بسازید ایکس نفس را داخل بکشید و پاھا را بھ طرفین باز کنید و دست ھا را نیز بھ باال سر برده و حرف  

بھ دقت روی حرکت تمرکز   بھ دقت روی حرکت تمرکز داشتھ یک ثانیھ بھ آن حالت بمانید و بعد دوباره بھ نقطھ شروع برگردید. 

  تکرار انجام دھید 8 حرکت را در 

 

  تکرار اول، پاھا را روی زمین قرار دھید5برای  : ساده تر کردن حرکت

  ثانیھ حفظ کنید و بعد بھ نقطھ شروع برگردید5را برای  : حالت ایکس دشوارتر کردن حرکت

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 شنای قورباغھ

 روی عضالت زیربغل، شکم، سرشانھ، دست ھا و ران ھا کار می کند

 حرکت اصلی: زانو بزنید، طوری کھ پنجھ ھای پا زیرتان خم شود، وسط کش را زیر وسط پا قرار دھید، و ھر سر کش را در یک دست نگھ 

 دارید. بھ آرامی روی دست ھا جلو بروید و با صورتتان کھ بھ سمت زمین است بخوابید. پاھا خم باشد و دست ھا دقیقاً در زیر شانھ ھا روی زمین 

 قرار گیرد. عضالت شکم و زیربغل را برای بلند کردن سر و شانھ ھا منقبض کنید. نفس را بیرون دھید و دست ھا را تا سطح شانھ ھا بھ جلو باز 

 کنید و در ھمان حال پاھا را باال ببرید. دست ھا را بھ طرفین گرد بپرخانید و بعد بھ داخل پاھا و پایین بیاورید. نفس را داخل بکشید و برای 

  مرتبھ حرکت را تکرار کنید8برگرداندن دست ھا بھ روی زمین زیر شانھ ھا، مچ را گرد کنید و پاھا را نیز پایین بیاورید. 

 

 ساده تر کردن حرکت: سینھ را نزدیک تر بھ زمین نگھ دارید

  3دشوارتر کردن حرکت: ھمانطور کھ دست ھا را بھ سمت طرفین می چرخانید، پاھایی کھ باال برده اید را از ھم باز کنید و قبل از پایین آوردن تا 

 ثانیھ صبر کنید و بعد چرخش را کامل کنید

 ستاره دریایی

 روی عضالت پھلو، پشت، بیرون ران، و سرشانھ کار می کند

 حرکت اصلی: با زانوھای خم بنشینید، پاھا صاف روی زمین قرار گیرد و کش را دور مچ پای راست ببندید و سر دیگر را در دست راست قرار 

 دھید. بھ سمت چپ بچرخید پاھا صاف و زانوھا کمی خم باشد. دست راست را روی ران استراحت دھید

 

 دست چپ را بھ جلو بکشید و برای تکیھ انگشت ھا را باز کنید. ران را تا جایی باال بیاورید کھ از زانو تا سر در یک راستا قرار گیرد. با باال

  آوردن پای راست نفس را بیرون دھید. زانوھا را صاف کرده و دست راست را باالی سر باال ببرید. با رھا کردن آن نفس را داخل کنید. چھار

  مرتبھ تکرار کنید و بعد پھلو را عوض کنید
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  .ساده تر کردن حرکت: ران ھا روی زمین نگھ دارید
 

 دشوارتر کردن حرکت: پای زیری را صاف کنید تا از پا تا سر در یک راستا قرار گیرد

 

 صد

 روی عضالت شکم، عضالت پشت بازو، و سرشانھ کار می کند

 حرکت اصلی: با زانوھای خم بنشینید، وسط کش را زیر ساق پا کمی پایین تر از زانو قرار دھید. کش را روی پا ضربدری کنید و ھر سر را در

  یک دست کنار پاھا نگھ دارید. با برخورد نوک انگشتان دست با پشت ران، نفس را بیرون دھید و آرام آرام عقب بروید تا پشتتان کامالً روی

  زمین قرار گیرد. زانوھا را تا باالی ران بلند کرده، بھ صورتی کھ پایین پا بھ موازات زمین باشد. سر، گردن و شانھ ھا را باال بیاورید و شکم را 

 خوب تو بکشید. با گرفتن سر کش در دست ھا، دست ھا را صاف بھ موازات زمین قرار دھید. نفس را داخل بکشید، دست ھا را بھ سرعت پنج

   تنفس انجام دھید10 مرتبھ دست ھا را باال پایین کنید. حرکت را برای 5 مرتبھ باال و پایین کنید. نفس را بیرون دھید و باز 

 

 ساده تر کردن حرکت: طی تمرین سر و شانھ ھا را روی زمین قرار دھید
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 دشوارتر کردن حرکت: برای افزایش مقاومت، کش ھا را نزدیک تر بھ پا در دست گیرید

 

 
 

 Arash pourmoezabadi   

Pma_arash@yahoo.com    

منبع: سایت مردمان  
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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