
در ابتدا باید خدمت تمام عزیزان عرض کنیم که این مقاله برای افرادی که گمان میکنند تنھا در

۲۱ روز می توان تمام چربی  ھای خود را سوزاند نوشته نشده است بلکه این دوره ۲۱ روزه به این

دلیل (fast and furious) نامیده شده است که :

fast (به معنی  روزه داری) : شما در این برنامه قبل از وعده شام (وعده قبل از تمرین) تنھا یک

سوم کالری روزانه خود را مصرف خواھید کرد.این حالت تقریبا برای بسیاری از افراد چیزی مانند

روزه داری می باشد و تنھا مقداری اندک با رژیم غذائی معروف (intermittent fasting) تفاوت

دارد.

furious (خشمگین) : برنامه تمرینی پیش رو دارای سرعت انجام باال، طاقت فرسا، ھیجان انگیز و

کالری سوزی باالیی می باشد.

این برنامه غذائی و تمرینی یک دوره چربی  سوزی می باشد که بر اساس یک جدول زمانی  ۲۱ روزه

طراحی شده است.اگر شما چیزی حدود ۵-۱۵ پوند چربی  اضافه دارید میتوانید تنھا با اجرای یک

دوره آنھا را بسوزانید اما اگر دارای مقدار چربی  بیشتری ھستید میتوانید از این دوره چند بار

استفاده کنید.

 

انتظارات از دوره ۲۱ روزه چربی  سوزی



این دوره طوری طراحی شده است که شما قادر باشید ھمزمان با حفظ عضالت خود بتوانید یک

چربی  سوزی قابل قبول را نیز انجام دھید.این برنامه میتواند در رسیدن شما به بدنی تفکیک

شده و خوش فرم کمک زیادی را بکند.

در طول ھفته اول این برنامه که مقدار کالری و کربوھیدرات ھا از رژیم غذائی شما کاھش میابد

بدن شما مقدار زیادی آب اضافه موجود در خود را دفع می کند و شما شاھد یک کاھش وزن

سریع خواھید بود.این مورد از لحاظ سالمت ھیچ مشکلی  را ایجاد نمیکند و ھمینطور نشان دھنده

این ھم نیست که شما در ھفته دوم و سوم نیز با ھمین سرعت وزن کم خواھید کرد.با این

تفاسیر بعد از سه ھفته مردان باید انتظار کاھش وزن ۸-۱۲ پوند و زنان چیزی حدود ۵-۱۰ پوند

را داشته باشند.

اگر تصمیم بر این باشد که بخواھید دوباره این دوره را انجام دھید باید بدانید که در دوره ھای

دوم و سوم میزان سرعت کل کاھش وزن شما آھسته تر خواھد شد.به این دلیل که از قبل شما

به مقدار زیادی آب اضافه بدن خود را از دست داده اید پس از این نقطه به بعد کاھش وزن شما

تنھا از طریق چربی  سوزی انجام خواھد پذیرفت.در طول دوره دوم مردان می بایست ۵-۱۰ پوند و

زنان ۳-۶ پوند کاھش وزن داشته باشند.

این دوره ۲۱ روزه برای افرادی که در شش ماه گذشته چربی  اضافه به دست آورده اند و

میخواھند وزن خود را کاھش دھند تا به وزن مطلوب خود برسند بسیار مناسب می باشد.به شما

توصیه نمی کنیم که این دوره را بیش از دو بار تکرار کنید.حداکثر میزان ممکن سه دوره

می باشد.پس اگر خواھان رسیدن به بدنی تفکیک شده و خوش فرم ھستید در ادامه با ما ھمراه

باشید.

 

(fast and furious) اصول دوره ۲۱ روزه

محدودیت در وعده ھای قبل از جلسه تمرینی : شما طبق این برنامه در طول روز تغذیه

سبک تری را خواھید داشت و بیشتر حجم کالری خود را در یک بازه زمانی  ۴ ساعته در

شب مصرف خواھید کرد.

تمرینات با وزنه : در ھفته شما ۴ جلسه تمرینات با وزنه خواھید داشت که تمرکز آن روی

ایجاد محدودیت در زمان ھای استراحت میان  ست ھا می باشد.

تمرینات ھوازی : بعد از ھر جلسه تمرینی با وزنه برای شما یک تمرین ھوازی شدید ۱۵

دقیقه ای  طراحی شده است.انجام تمرینات ھوازی اضافه تر اختیاری می باشد.

در ابتدا باید بگوئیم که این برنامه برای مبتدیان نمی باشد.اگر شما به ھیچ وجه نمیدانید که

چگونه باید از حرکات موجود در برنامه استفاده کنید پس لطفا قبل از اینکه بخواھید برنامه را

اجرا کنید کمی  وقت صرف یادگیری صحیح حرکات کنید.ھمچنین باید ذکر شود که در ادامه دو

برنامه غذائی شرح داده خواھد شد.یک برنامه غذائی ۲۱۰۰ کالری مخصوص مردان و یک برنامه

غذائی ۱۵۰۰ کالری مخصوص بانوان.



در زیر شما شاھد تقسیم بندی روز ھای تمرینی می باشید.البته شما بر اساس نوع سالیق و

جدول کاری خود میتوانید ھر طور که مایل ھستید تغییراتی  را در آن ایجاد کنید البته تا زمانی  که

میان دو جلسه تمرینی باال تنه یا میان دو جلسه تمرینی پایین تنه ۲ روز استراحت وجود داشته

باشد.

شنبه : جلسه تمرینی باال تنه ۱

یکشنبه  : جلسه تمرینی پایین تنه ۱

سه شنبه : جلسه تمرینی باال تنه ۲

چھارشنبه : جلسه تمرینی پایین تنه ۲

میزان زمان استراحت میان  ست ھا دقیقا ۳۰ ثانیه می باشد.برای تمام  ست ھا در ھر حرکت از یک

وزنه مشابه استفاده کنید.برای مثال اگر در حرکت پرس سینه دمبل از دمبل ھای ۵۰ پوندی در

 ست اول استفاده کردید در بقیه  ست ھا نیز از ھمان دمبل استفاده کنید.

از ھمان ابتدا برای ھر حرکت وزنه ای  را انتخاب کنید که با آن بتوانید به طور ثابت  ست ھا و

تکرار ھای خود را انجام دھید.اگر نتوانستید برای تمام  ست ھا تکرار ھای مورد نظر را انجام دھید

از میزان وزنه خود در جلسه بعدی برای آن حرکت بکاھید.از طرف دیگر اگر دیدید وزنه برای

شما چالش برانگیز نمی باشد از جلسه بعد برای ھمان حرکت وزنه را افزایش دھید.

 

تمرینات ھوازی اختیاری

شما میتوانید تمرینات ھوازی اختیاری مبتنی  بر سالیق خود را نیز در زمان ھای زیر انجام دھید :

صبح زود و بالفاصله بعد از برخواستن از خواب

در روز ھای غیر تمرینی

حداقل ۴ ساعت قبل از جلسات با وزنه یا حداقل ۳ ساعت بعد از تمرینات با وزنه

این تمرینات ھوازی اختیاری نیازی نمی باشد که خسته کننده باشند.شما میتوانید به پیاده روی

بروید، بدوید، شنا کنید یا تپه نوردی کنید یا ھر فعالیت ھوازی دیگری که مد نظر خود دارید را

انجام دھید.

 



(fast and furious) برنامه تمرینی ۲۱ روزه

باال تنه ۱

پرس سینه دمبل  ۸ (۸)

زیربغل قایقی سیمکش  ۸ (۸)

پرس سرشانه دستگاه  ۸ (۸)

جلو بازو سیمکش  ۶ (۸)

پشت بازو ھالتر خوابیده  ۶ (۸)

 

باال تنه ۲

پرس سینه دستگاه  ۸ (۸)

لت سیمکش دستگاه دست باز  ۸ (۸)

پرس سرشانه دمبل نشسته  ۸ (۸)

جلو بازو با ھالتر خمیده  ۶ (۸)

پشت بازو سیمکش  ۶ (۸)

 

پایین تنه ۱

پرس پا دستگاه  ۸ (۸)

پشت پا دستگاه  ۸ (۸)

جلو پا دستگاه  ۸ (۸)

ساق پا دستگاه نشسته  ۸ (۸)

پالنک  ۸ (ھر  ست ۳۰ ثانیه)

 

پایین تنه ۲

ھاک اسکات  ۸ (۸)

ددلیفت رومانیایی دمبل  ۸ (۸)

گابلت اسکات  ۶ (۸)

ساق پا با دستگاه پرس پا  ۸ (۸)

زیرشکم خلبانی  زانو جمع  ۶ (۱۵)



 

سواالت رایج در مورد برنامه تمرینی

آیا مجبورم در حرکت پرس سینه از دمبل استفاده کنم؟

خیر.شما میتوانید ھم از دمبل و ھم از ھالتر استفاده کنید.

آیا مجبورم حرکات مبتنی  بر دستگاه را انجام دھم؟

خیر.شما میتوانید از حرکات جایگزین مبتنی  بر دمبل یا ھالتر نیز استفاده کنید.

آیا به جای حرکت لت سیمکش دستگاه می توانم از حرکت بارفیکس استفاده کنم؟

بله میتوانید.

آیا به جای حرکت زیربغل سیمکش قایقی می توانم از حرکت زیربغل ھالتر خم استفاده کنم؟

بله میتوانید.

آیا به جای پرس پا می توانم از حرکت اسکات استفاده کنم؟

میتوانید این کار را انجام دھید اما احتماال خستگی  و گرفتگی عضالت شما بعد از تمرین غیر قابل

تحمل خواھد بود.این برنامه بر اساس تکنیک رست  – پاز طراحی شده است.انجام حرکت اسکات

بر این اساس میتواند شما را تا یک ھفته خسته کند.

آیا تعداد  ست ھا در این برنامه زیاد نیست؟

بله ھمینطور است اما ھمانطور که در باال اشاره شد این برنامه بر اساس تکنیک رست  – پاز طراحی

شده است.از آنجایی که میزان زمان استراحت میان  ست ھا در این برنامه محدود شده است

میزان وزنه به کار گرفته شده در ھر حرکت کمی  کاھش خواھد یافت.پس اگرچه حجم تمرین

زیادتر میشود ولی  از طرفی  فشار آن نیز کاھش می یابد.

 

(fast and furious) برنامه ھوازی دوره ۲۱ روزه



تمرین ھوازی ذکر شده در زیر را پس از اتمام ھر جلسه تمرین با وزنه خود انجام دھید.اگر از

لحاظ زمان در مضیقه ھستید میتوانید این تمرین را در آخر روز انجام دھید یا میتوانید صبح زود

در روز ھای تمرینی خود آن را انجام دھید.

انجام این برنامه ھوازی باید چیزی حدود ۱۵ دقیقه یا کمی  بیشتر به طول بینجامد.حرکات ذکر

شده در زیر را به صورت متوالی  و بدون استراحت میان  ست ھا انجام دھید.شما می بایست چرخه

زیر را ۵-۶ مرتبه تکرار کنید.

 

تمرین ھوازی

شنا  ۱۰ تکرار

حرکت پروانه  ۲۰ تکرار

بورپس  ۱۰ تکرار

تردمیل (گام آھسته و ثابت)  ۳۰ ثانیه

زیرشکم خوابیده زانو جمع  ۲۰ تکرار

اسکات پرشی  ۱۰ تکرار

مانتین کالیمر  ۲۰ تکرار برای ھر پا

تردمیل (گام آھسته و ثابت)  ۳۰ ثانیه


