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Week 01 

p 

Day 1
Warm up 

2 round 

 Cross Jacks  

 Knee Ups  
 

3 round 30 sec  

 Hollow  

 Arch 

 

Rest 30 sec 

 

 

 

 

Wod 

5 round for time                      

 10 Rep  Air Squats 
 

 5 Rep Burpee  
 

 10 Rep  Sit Up  
 

  5 Rep  10 kg DB swing 

 

Cool down 

3 round 30 sec  

 Sitting Hamstring Stretch Right  

 Sitting Hamstring Stretch Left  

 Butterfly Pose

  

https://www.aparat.com/v/HXpT4
https://www.aparat.com/v/HXpT4
https://www.aparat.com/v/l4gKr
https://www.aparat.com/v/l4gKr
https://www.aparat.com/v/DlnXP
https://www.aparat.com/v/DlnXP
https://www.aparat.com/v/eLcHp
https://www.aparat.com/v/UOS5z
https://www.instagram.com/p/CW7Y2XyPAJi/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CW7Y2XyPAJi/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.aparat.com/v/qCBvS
https://www.aparat.com/v/X3kuR
https://www.aparat.com/v/DwyVE
https://www.aparat.com/v/DwyVE
https://www.aparat.com/v/4XNfh
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/v2ZHg


 
 

 

Week 01 

p 

Day 2 rest   

 

 :توضیحات تکمیلی

 هفته اولبرنامه روز اول  

رد ی یا موصصگرم کنید اگر حرکت تخ warm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

 .از آن استفاده کنید.عالقه ی برای گرم کردن دارید  

 .سپس دو حرکت هالو و اچ را برای تقویت عضالت مرکزی انجام دهید

دور حرکات تعیین شده را با تکرارها در  5میباشد شما باید   work outمخفف برنامه اصلی شما واد نام دارد 

در حرکت سوم شکم وی اپ در صورتی که نتوانستید از حرکت شکم معمولی دراز  کمترین زمان ممکن انجام دهید

حرکات  ت را انجام دهیدتل بل در دسترس نبود با دمبل حرکو نشست استفاده کنید در حرکت اخر هم اگر ک

cool down  هم برای سرد کردن بدن مفید است. 

 : استراحت و ریکاوریهفته اول روزدوم
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Day 3 
Warm up 

3 round 30 sec  

 High Stepping  

 Goblet Squat  

 3*12 Cat Cow 

 

2 round * 8 Rep 

  Squat Jacks  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP  18 min 

 8 Rep 2/5 kg DB Push Press 
 

 40 Rep  Mountain Climber 
 

 8 Rep dumbbell 5 kg Dead Lift 
 

 40 Rep Harvard Step 

 

Cool down 

 Forward Bend  

 Glute Stretch Right 

 Glute Stretch Left 

 

  

https://www.aparat.com/v/O1Mxg
https://www.aparat.com/v/O1Mxg
https://www.aparat.com/v/65Qxp
https://www.aparat.com/v/65Qxp
https://www.aparat.com/v/m8rcM
https://www.aparat.com/v/29y8H
https://www.aparat.com/v/oCSjJ
https://www.aparat.com/v/s6MBv
https://www.aparat.com/v/FjAzr
https://www.aparat.com/v/kvNxo
https://www.aparat.com/v/Et0Jq
https://www.aparat.com/v/g8bnF
https://www.aparat.com/v/g8bnF
https://www.aparat.com/v/LFkHc
https://www.aparat.com/v/80wYj


 
 

 

Week 01 

p 

Day 4 rest 
 

 

ی صصگرم کنید اگر حرکت تخwarm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

 .یا مورد عالقه ی برای گرم کردن دارید  از آن استفاده کنید

 و اچ را برای تقویت عضالت مرکزی انجام دهیدسپس دو حرکت هالو 

 .مفید است(راه رفتن روی دست)ماتی هنداستندواک دحرکت اینچ ورم برای اموزش مق

دور حرکات تعیین شده را  5میباشد شما باید work out dailyبرنامه اصلی شما واد نام دارد مخفف  

وم شکم وی اپ در صورتی که نتوانستید از با تکرارها در کمترین زمان ممکن انجام دهید در حرکت س

حرکت شکم معمولی دراز و نشست استفاده کنید در حرکت اخر هم اگر کتل بل در دسترس نبود با دمبل 

 .حرکات را انجام دهید

ی صصتخگرم کنید اگر حرکت warm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

.از آن استفاده کنیدیا مورد عالقه ی برای گرم کردن دارید  

 توضیحات تکمیلی :

 هفته اول سومبرنامه روز 

ی یا مورد صصگرم کنید اگر حرکت تخ warm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

 عالقه ی برای گرم کردن دارید  از آن استفاده کنید.

 .انجام دهید را برای تقویت انفجار و جهش به ارامی سکوات جکحرکت  سپس 

حرکات تعیین شده را با  دقیقه 18میباشد شما باید  work out dailyبرنامه اصلی شما واد نام دارد مخفف 

دتان تعیین ووزن دمبل ها را خ سانتی یا کمتر استفاده کنید 20در حرکت چهارم از یک پله  تکرارها انجام دهید

دقیقه  18کنید به گونه ی که تمام تکرارها را درست اجرا کرده سپس وزن دمبل ها و تعداد راندهای اجرا شده در 

 .هم برای سرد کردن بدن مفید است  cool downحرکات  درا به پشتیبان اعالم کنی

 : استراحت و ریکاوریهفته اول  چهارم روز
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Day 5 

Warm up 

3 round 1 min  

 Jog In Place  

 Squat Knee Ups  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP 14 min 

 7 Rep  Push up 

 14 Rep dumbbell 2/5 kg             
DB Thruster  

 

 21 Rep Plank Jacks 

 28 Rep Russian Twist 

 

Cool down 

 3 round 30 sec  

 Sitting Hamstring Stretch Right  

 Sitting Hamstring Stretch Left  

 Butterfly Pose 
 

 

  

https://www.aparat.com/v/gTpt8
https://www.aparat.com/v/gTpt8
https://www.aparat.com/v/LhtTM
https://www.aparat.com/v/LhtTM
https://www.aparat.com/v/auJRP
https://www.aparat.com/v/i5GF6
https://www.aparat.com/v/6gnLl
https://www.aparat.com/v/eDGLH
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/k3lG8
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/fB7lG
https://www.aparat.com/v/v2ZHg
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Day 6 rest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات تکمیلی :

 هفته اول پنجمبرنامه روز 

ی یا مورد صصگرم کنید اگر حرکت تخ warm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

 عالقه ی برای گرم کردن دارید  از آن استفاده کنید.

حرکات تعیین شده را با  دقیقه 14میباشد شما باید work out daily برنامه اصلی شما واد نام دارد مخفف 

در حرکت اول اگر نتوانستید شنا را کامل اجرا کنید زانوها را روی زمین قرار دهید و حرکت  تکرارها انجام دهید

هم برای   cool downدقیقه را به پشتیبان اعالم کنید حرکات  14را ساده کنید تعداد راندهای اجرا شده در 

 .کردن بدن مفید است سرد

 : استراحت و ریکاوریهفته اول  ششم روز

 

 


