
مفاهیم پایه ، طراحی و زمان 
بندی تمرینات مقاومتی و توانی

حمید رجبی

استاد دانشگاه خوارزمی
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Health related physical fitness



Integrated bio motor training



Strength and balance



تمرین مقاومتی و تناسب اندام



تمرین مقاومتی و تناسب اندام



تمرین مقاومتی و تناسب اندام





Boot camp



نمونه برنامه کراس فیت       





تمرین موازی
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تمرین ترکیبی
با وزن بدن  



حرکات مقاومتی  با وزن بدن بصورت سریع و 
(برکلتیکس)موزون



Kinds of strength

Maximum strength

Explosive strength Power endurance
Strength-Endurance

Absolute strength Relative strength General strength

Specific strength

Or Functional strengthCross fit



متغیرهای تمرین مقاومتی

شدت و تکرار•

سرعت انقباض•

زمان استراحت•

تکرار جلسات•

نوع انقباض•

فشارمتابولیکی•

فشارمکانیکی•





مناطق تمرینی بر مبنای سرعت 
حرکت                           



BFR and low-load resistance training …
BFR protocols:

- 3.3 cm wide cuff; ~ 110 mmHg; 

%30-50 1RM; 3x/week (Takarada et al. 

2000).

- 5 cm wide cuff; 160-240 mmHg; 

%20 1RM; 3x/week (Karabulut et al. 

2011).

- 5 cm wide cuff; 100-130 mmHg; 

%30 1RM; 2x/week (Yasuda et al. 2011).
21Agha-Alinejad H. (2013) www.drh-fitness.com



تمرین انسدادی و سازگاری های عضالنی          



چالش های تمرین انسدادی
افزایش چند برابری هورمون رشد
بی تمرینی واحدهای حرکتی کوچک
کم بودن سازگاری عصبی         
Neuromuscular Adaptations to Low-Load Blood Flow Restricted Resistance

Training

Summer B. Cook 1 , Brendan R. Scott 2, Katherine L. Hayes 1 and Bethany G. Murphy 1

1 Department of Kinesiology, University of New Hampshire, Durham, NH, USA

2 School of Psychology and Exercise Science, Murdoch University, Perth, Western Australia



هیپرتروفی با تمرین کم شدت و تکرار باال
سارکوپالسمی یا تارچه ای 

هیپرتروفی سارکوپالسمیک            = بار سبکتر،تکرار بیشتر)



هیپرتروفی موازی یا سریالی 
هیپرتروفی سریالی=تمرین برون گرا

هیپرتروفی موازی               =تمرین درون گرا



نمونه ای از تمرین هیپرتروفی
سیستم جداسازی               



تمرین هیپرتروفی 
سیستم جداسازی



برنامه هیپرتروفی                          
سیستم جداسازی                           



نمونه ای دیگر از برنامه هیپرتروفی         
سیستم جداسازی                       



برنامه هیپرتروفی                      
سیستم جداسازی                       



دوچرخه سواري

متر پیست200

مترتعقیبي400

مسابقه جاده

توان افزایش شتاب،توان واکنشي

MEMتوان افزایش شتاب،

MEL

MEM,MELاستقامت در توان،توان واکنشي،مشت زني

توان کندن،توان افزایش شتاب،استقامت در توان،توان کاهش شتاببسکتبال

دوومیداني

 دوهاي سرعت-

دوهاي نیمه استقامت-

دوهاي استقامت-

پرش طول و سه گام-

پرش ارتفاع-

پرتابها-

توان واکنشي،توان شروع،توان افزایش شتاب،استقامت در توان

MEM,MELتوان افزایش شتاب،

MEL

توان افزایش شتاب،توان کندن،توان واکنشي

توان کندن،توان واکنشي

توان پرتاب،توان واکنشي

قدرت ویژه مورد نیاز هر ورزش



قدرت ویژه مورد نیاز هر ورزش

توان افزایش شتاب،توان کاهش شتاب،توان واکنشی

MEMتوان افزایش شتاب،توان کاهش شتاب،

توان افزایش شتاب،توان کاهش شتاب،توان واکنشی

فوتبال

مدافعان و بازیکنان عقب

بازیکنان میانی

مهاجمان

MESتوان شروع،توان افزایش شتاب،

MEM,استقامت در توان،

MEL

شنا

سرعت

نیمه استقامت

استقامت

MEMاستقامت در توان، توان واکنشی، کشتی

توان واکنشی،توان کندن،توان فرود ژیمناستیک

استقامت در توان، توان واکنشی،توان شروع ورزشهای رزمی



ویژگی تمرین قدرتی



قدرت عملکردی



اصول تمرینات قدرتی

تعیین حداکثر قدرت•

اضافه بار•

اصل موجی بودن فشار •

تمرین

قدرت مرکزی•

ارایش حرکات•

ویژگی تمرین•

دوره بندی تمرین•



1RM Formulas

Name Formula

Adams Formula(2000) W/ (1 - (0.02 × R ))

Baechle Formula(2000) W× (1 + (0.033 × R ))

Brown Formula(1994) (R × 0.0328 + 0.9849) × W

Brzycki Formula(1993) W/ (1.0278 - (0.0278 × R ))

Lander Formula(1985) W/ (1.013 - (0.0267123 × R))

O'Conor Formula(1989) W× (1 + (0.025 × R ))

Hamid Agha-Alinejad(2014)36



موجی بودن فشار تمرین



تمرین ایزواینرسی   



Sport Season:

Seasonal demands of the sport may limit the time available for resistance training.

Hamid Agha-Alinejad(2014)39



Periodization of Biomotor Abilities

Periodization of main biomotor abilities
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ClassicClassic StrengthStrength//PowerPower PeriodizationPeriodization ModelModel

PhasePhase:       :       HypertrophyHypertrophy StrengthStrength PowerPower PeakingPeaking

Volume High Moderate Low to Moderate Low

Intensity Low High High Very High

Sets 3-6                        3-6                       3-6                        1-4

Reps/set             8-12/20                   1-5                       1-5                        1-4

Rest btw sets 30-60 s 2-5 min 2-5 min                3-5 min

Exercises &   Total body&    Muscles needed   Muscles needing   Power

choice  weak areas            in sport power

Exercise Weak areas          Early in Early in Early in

Order first in session         session session          session

- total duration of the period 12-20 weeks                                                        
- specific variations/needs of every sport and athlete

Undulating (non-linear) Periodization Model

- e.g. for sports with a long season
(Kraemer & Häkkinen 2002)







RFD=Power



روشهای تولید نیرو

ایزومتریک-1•

ایزوتونیک-2•

برونگرا/درون گرا •

پالیو متریک-3•

ایزوکینتیک-4•

اکسوتونیک-5•

ایزواینرسی-6•

انقباض همزمان-کشش-7•



روش های تولید نیرو



تمرین برون گرا



تمرین برون گرا





اهمیت تمرین برون گرا











برنامه تمرین برون گرا



Hamid Agha-Alinejad(2014)56

Plyometric 

Training





Upper body plyometric exercises
Throws

Intensity level: High

Hamid Agha-

Alinejad(2014)

58

Power drop



Box Drills

.1Single Leg Push Off –

ankle & lower stability, 

reaction

.260 sec. Box Drill (3) –

change of direction 

skills, anaerobic 

system (ATP/PC & 

glycolysis),  muscular 

endurance

.3Multiple Box to Box 

Drill –start speed, 

vertical jump



تمرین پالیومتریک عملکردی



Hamid Agha-Alinejad(2014)61





Periodization of Power






