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Week 03 

p 

Day 1
Warm up 

2 round 1min 

 Jog In Place 

 Lung With A Twist 
 

    

3 round 20 Rep 

 Cat Cow 
 

Rest 30 sec 

 

Education gymnastics 

 Bear walk 
5 min 

Wod 

21_15_9                                       

 Burpee 

 Sit Up 

 DB swing 12kg 

 

Cool down 

3 round 30 sec  

 Cobra Pose 

 Child Pose 

 Downward Facing Dog On 

The Wall 

  

https://www.aparat.com/v/gTpt8
https://www.aparat.com/v/2CJxW
https://www.aparat.com/v/m8rcM
https://www.aparat.com/v/5DyOC
https://www.instagram.com/p/CW7Y2XyPAJi/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.aparat.com/v/X3kuR
https://www.aparat.com/v/4XNfh
https://www.aparat.com/v/BMhKk
https://www.aparat.com/v/5KdJQ
https://www.aparat.com/v/zL8MI
https://www.aparat.com/v/zL8MI
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Day 2 rest   

 

 :توضیحات تکمیلی

 سومهفته برنامه روز اول  

باشد سیستم لدر شما باید در کمترین زمان ممکن ان را انجام دهید  راند با تکرار های مشخص می 3واد اول شما 

در انجام حرکات عجله نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای 

 .پشتیبان بفرستید

تکرار از هر حرکت  15تکرار کتل بل را انجام دهید راند بعدی  21تکرار سیت اپ و  21تکرار برپی و  21راند اول 

به صورت صحیح و اصولی ان دادن م از انجاحرکتی برای شما مشکل بود و انجام گر ا تکرار از هر حرکت 9و راند اخر 

 .سب جایگزین شودعاجز بودید به پشتیبان اطالع بدید تا با حرکت منا

کنید اما نحرکاتی که به عنوان سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و ان را حذف 

 .میتوانید به ان اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنید

 .موزش در ابتدای اموزش هند استند واک هستیمآقسمت 

 ریکاوریاستراحت و : سومهفته  روزدوم
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Day 3 
Warm up 

3 round 30 sec  

 Cross Touch And Reach 

 Shuffle Punches 

3*30 sec  

  Upward Facing Dog 

3 round * 20 Rep 

 Cross Arm Crunches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP  15 min 

 6 Rep 5 kg   DB Front Squat 

 6 Rep 5 kg   DB Push Press 

 6 Rep 40 cm  DB step up 

 18 Rep    Revers Crunches 

 

Cool down 

  Floor Slides 

  Spine Lumber Twist Stretch Left 

 Spine Lumber Twist Stretch Right 

 Triceps Stretch Left and Right 

  

file:///C:/Users/MILAD-PC/Desktop/فایل%20ورد%20و%20پی%20دی%20اف/اکسل/Cross%20Touch%20And%20Reach
https://www.aparat.com/v/Y4mDp
https://www.aparat.com/v/nmJ1u
https://www.aparat.com/v/7EIBb
https://www.aparat.com/v/oCSjJ
https://www.aparat.com/v/M2Yym
https://www.aparat.com/v/s6MBv
https://www.aparat.com/v/BSCdI
https://www.aparat.com/v/IpTai
https://www.aparat.com/v/uXFSc
https://www.aparat.com/v/63Hm8
https://www.aparat.com/v/W7kai
https://www.aparat.com/v/kViKY
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Day 4 rest 
 

 

ی صصاگر حرکت تخگرم کنید warm upد عضالتتان را با استفاده از حرکات یخودتان را کامل گرم کن

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

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

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

دور حرکات تعیین شده را  5اشد شما باید میبwork out dailyبرنامه اصلی شما واد نام دارد مخفف  

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

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 صصگرم کنید اگر حرکت تخwarm 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 :

 سومهفته  سومبرنامه روز 

دقیقه میباشد که شما باید در زمان تعیین شده بیشترین تکرار را انجام دهید در انجام  15واد شما یک امرپ 

حرکات عجله نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای پشتیبان 

 .بفرستید

 ... و یا هر نکته ی دیگری مشکل بودن وادسان بودن یا آ ،زمانبه عنوان مثال:  

 نکنید.نید ارتفاع رو کم کنید اما بیشتر اسانت میباشد میتو 40حرکت سوم قدم روی جعبه به ارتفاع 

کنید نرا حذف  هانآ حرکاتی که به عنوان سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و

اما میتوانید به ان اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنید امروز یک حرکت شکم قبل از تمرین برای شما 

 .استدر نظر گرفته شده 

 : استراحت و ریکاوری سومهفته  چهارم روز

 

 



 
 

 

Week 03 

p 

Day 5 

Warm up 

2 round 20 Rep 

 

 Side To Side Squats 
 

 March In Place 
 

3 round 30 sec 

 Pigeon Pose Right 
 

 Pigeon Pose Left 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wod  

AMRAP 12 min 
 

 10 Rep right arm 5 kg 

DB Power Snatch 
 

 10 Rep 

Air Squats 
 

 10 Rep left arm 5 kg 

DB Power Snatch 

      

Cool down 

3 round 30 sec  

 Sitting Hamstring Stretch Right  

 Sitting Hamstring Stretch Left  

 Butterfly Pose 
 

 

  

https://www.aparat.com/v/vbIoS
https://www.aparat.com/v/cCXIT
https://www.aparat.com/v/CkX78
https://www.aparat.com/v/JUgko
https://www.aparat.com/v/2Ugrq
https://www.aparat.com/v/UOS5z
https://www.aparat.com/v/2Ugrq
https://www.aparat.com/v/i5GF6
https://www.aparat.com/v/i5GF6
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 :

 سومهفته  پنجمبرنامه روز 

زمان  تعیین شده بیشترین تکرار ممکن را انجام دهید در  دقیقه  میباشد که شما باید در 12واد شما یک امرپ 

انجام حرکات عجله نکنید شب قبل از تمرین ویدیو حرکات را نگاه کنید سپس رکورد و شرح حال خود را برای 

 .پشتیبان بفرستید

 ... و یا هر نکته ی دیگری سان بودن یا مشکل بودن وادآ ،زمانبه عنوان مثال: 

 در ضمن سبک و سنگین بودن وزن دمبل ها را گزارش دهید حرکت اول را با دقت انجام دهید 

حرکاتی که به عنوان سرد کردن و گرم کردن برای شما در نظر گرفته شده نباید کمتر شود و ان را حذف کنید 

 اما میتوانید به ان اضافه کنید و حرکات دیگری را هم اجرا کنید

 استراحت و ریکاوری : سومهفته  ششم روز
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 هشهر رم یکروزه ساخته نشد

 هصبور باش و ادامه بد

 موفق باشید


