شماره یک
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رشته پیالتس
علم كنترولوژی اختیار كامل
جسم را توسط مغز در دست
می گیرد .یعنی عضالت بلن
از اراده فرد فرما بلرلر لن .
كسا ی كه كنترولوژی را برای اولین بار تجربه می كلنلنلن
احساس می كننن سرحال آمنه و بعن از سال ها ذهن آ لا
از خواب بینار شنه است.
ام این ورزش در ابتنا توسط ژوزف پیالتس علم كلنلتلرل
بن ام گذاری شنه بود كه پس از مرگ وی بنلی احتلرام
و حفظ یاد و خاطره او توسط بازما نگا ش به ام پلیلالتلس
متناول شن.
این روش تمرینی از حركات كنترل شنه ای تشكی شلنه
كه بین بن و مغز هارمو ی فیزیكی ایجاد كرده و تلوا لایلی
بن افراد را در هر سن باال می برد از فواین این ورزش:
 باال برد و تقویت سیستم ایمنی بن باال برد تمامی قوای بن در جهت اینكه فكر و ذهن رااز افكار منفی آزاد سازد بر خالف یوگا بن در حال حركت
می باشن.
 كاهش دهننه دردهای مهرهای و كمر
 ایجاد كشینگی در ظاهر ا نام شكم صاف و كمر باریك پیشرفت ا عطاف و تعادل حجیم كرد فضای ریه و باال برد قابلیت تنفس تقویت سیستم قلری عروقی بوجود آورد نه شك ظاهری بهتر ا نام -باال برد دامنه حركتی مفاص و عضالت

ایروبیک
ایروبیك مجملوعله ای از حلركلات
ورزشی است كه بصورت گلروهلی و
ا فرادی قاب اجرا می باشن و سیستلم
ا رژی هوازی(چربی سوز) را درگلیلر
كرده و بصورت منظم و همراه با ریتم مشفص اجرا ملی
گردد .ایروبیك یا فعالیت هوازی دارای مزایای فراوا ی از
جمله تقویت دستیاه قلب و عروقن تقویت قنرت تمركلز
و تفی ن هماهنیی بین عصب و عضللهن ایلجلاد شلا
وشادابین مرارزه با افسردگین آلزایمرن پوكی استفوا ن و
پیری زودرسن تناسب ا نامن چربی سوزی و  ...است.
در این ورزش هیچ متنودیت سنین جنسیتین زما لی و
مكا ی وجود نارد و با حناق امكا ات (للرلاس راحلتن
كفش و جوراب ورزشی) قاب اجرا است.
زما اسلتلا لنارد بلرای
بللرگللزاری یللك كللالس
ایروبیك حنود  54دقیقله
است كه شام گرم كرد ن
كشش پویان فعالیت اصللی
كللالسن سللرد كللرد و
كشش ایستا می باشن .در
این ورزش بسته به سطل
وآموز و وت ایروبیك از وسایلی همچو چلوبن وز له
های سركن كش های بن سازین استپ (پله) استفاده می
گردد .در ك ایروبیكن رشته ای بسیار مهیجن پر شا و
چربی سوز بوده و برای افرادی كه وقت و فضا كافی برای
ورزش نار نن بسیار توصیه می شود.
در ایروبیك در اپر تعریق بن افراد می توا نلن بله وز
اینه ال خود برسنن .همچنین اراحتی هلای روحلی و
روا ی خود را درما كننن .

کاراته
كاراته دو یعنی مرارزه و دفات بادست خالیناین هنر نبله ملا
اجازه مینهن تا بر دشمننبه وسیله تكنیك های وتاكلنلیلك
های مناسب وبا استفاده از قسمت های مفتلا بن به طلور
عقال ی ومیپر پیروز شویم.
فست اینكه با تمرینات مستمر و منظم ورزشی كه هملیلی
بربنیا علمی و فیزیكی حركتی و مفاص و ا نام های بلن
استوار ن شفص كاراته كا بعن از چنن ماه به شكلی منطلقلی
دارای عضالت ومفاص قوی و بن ی با استقامت فوق اللعلاده
خواهن گردین و چو این تمرین ها براساس اصول علللملی
حركت شناسی مفاص بن پایه ریزی شنه از این رو آسیلب
پذیری شفص ورزشكار در طول تمرین تقریرا به میزا صفر
می رسن و از طرفی دییر بفاطر این كه در طول جلسه های
تمرین هنرجوی كاراته شناختی سری پیرامو فیزیلوللوژی
بن و حركات ورزشی پینا می كنن خود وی یز تلا حلنود
زیادی در رابطه با ا جام حركت های مضر و غلط ملتلتلا
شنه و از كژروی خود دارای می كنن .سوم بنللیل ایلنلكله
ماهیت اصی كاراته برمرنای تواضع و فروتنی و ادب واحترام
متقاب بین افراد و دوری از خشو ت بناشنه و بلر اجلرای
درست این اصول تاكین ورزینه می شود.
سرك شیتوریو جزء سرك ها كنترللی
كاراته بوده كه در آ كلیله ضلربلات
همراه با كنترل قنرت و ملتلنودیلت
قا ضربه می باشن.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم)
پردیس خواهران
كاری از :واحن تربیت بن ی

تن آرامی

تير و كمان

تن آرامی در ریشه به معنای هماهنگ كرد ذهن و جسم است.

تیر ا نازی با كما رشته ای جالب و هیجا آور اسلت كله
موجب افزایش تمركز می شود.
تیرا نازی با كما باعث ایجاد حس اعتماد به فس و احساس
موفقیت در كما نار می شود .هنیامی كه شما در چالش غلره
بر چیزی هستینن تمام فكر و جسم شما در گیر آ می شود و
هنیام غلره بر آ به احساس موفقیت می رسین.
در این ورزشن قنرت بازون دقت ظرن و كنترل و مهار اعصلابن
قشی بسیار مهم دارد .

تکواندو
تكوا نو در لغت به معنای ”طریقت ضربه زد با دسلت و پلا“
است كه ضمن مایش قنرتن ظرافت و زیرایی را لیلز شلا
می دهن .از سویی دییر تكوا نو جنا از اهمیت ورزشلی اش در
یاه عمومی و كلی یكی از بهترین و كام ترین شلیلوه دفلات
شفصی است كه هر كسی با یاد گرفتن آ میتوا ن در شرایلط
ویژه و خاص از خود متافظت كنن .همه حركات این ورزش بلر
مرنای موقعیت دفاعی است كه در مجموت فلرد را در بلرابلر
حمالت دشمن ایمن میكنن و ضریب سالمتی را باال میبرد.
اگرچه این ورزش تأپیراتی از كاراته پذیرفته و شراهتهایی یلز
با برخی سرك های جنوبی كو گ فو در آ به چشم میخلوردن
اما استی خاص این رشته دفاعی كه متكی بر ضربلات پلا بلا
حناكثر قنرت است و بر حفظ فاصله فیزیكی بلا دشلملن و
طراحی فنو برای دور كرد مهاجم تاكین داردن آ را از تملام
سركهای رزمی موجود متمایز میكنن.
لفظ كره ای كیوروگی به مرارزات جلذاب
و دین ی تكوا نو اطالق می شود .مرارزات
تكوا نو سرت به سایر رشتههای رزمی از
سط حفاظتی ویژه ای برخوردار است و
با بهره گیری از لوازم متافظن امنلیلت و
سالمتی را برای ورزشكارا بله هلملراه
آوردها ن.

هنر تن آرامی این است كه جسم و ذهن شما را هلملاهلنلگ و
زدیك كنن تا در این هماهنیی و سالمت خوابی آرام و بیلناریلی
پر ا رژی تر را تجربه كنین و با تمرین این ورزش جسمی و ذهنی
می توا هیجا ات روحی به خصوص در دورا بلللود دا لش
آموزا را كنترل و هنایت كردو از افت تتصیلی در این دورا بله
دلی افزایش تمركز حواس وتنظیم غند متلرشلتله درو ریلز
جلوگیری كرد .
تمرینات اصلی (وضعیت های) تن آرامی ن تمرینات كششلی بلی
خطری هستنن كه به غیر از ا عطاف پذیری و تلملركلز فلكلرین
خستیی را از بن شما دور میكننن.
مزایای جسمی تن آرامی :
 ا عطاف پذیری عضالت و افزایش اتصال دامنه حركاتافزایش زما یه داشتن فسبهرود قوه ادراکبهرود تعادل بن ن بهرود فعالیت های هماهنیی اعضای بن -اصالح وضعیت ا نام بن

فعالیت در رشته ورزشی تیر نازی با كما با دو وت سالح در
جها متناول است ن یكی كما ریكرو و دیلیلری كلملا
كامپو ن.
شك ساده ن ابتنائی و سنتی كما را ریكرو می امنن كله از
قنیم االیام مورد استفاده قرار می گرفت و همچنا در ورزش
تیروكما كاربرد دارد و در تمرینات و مسابقات ورزشی از آ
استفاده می گردد .وت پیشرفته كما را كامپو ن می امنن كه
بوسیله ادوات مكا یكی مجهز شنه است.

