ورزشھا و نرمشھای زانو
توجه :توصيه ميشود که زانو ھا برای مدت طولی بيشتر از ̊ ٩٠خم نشوند .از چھار زانو و دو زانو نشستن و روی زانوھا راه رفتن و روی زانوی
خم شده نشستن جدا" اجتناب کنيد .در زمان نشستن زانو ھا در امتداد بدن قرار داشته باشند و فاصله زانوھا و دو مچ پا ﯾکسان باشند.

روی زمين نشسته و روی دستھا تکيه دھيد.
پای راست را از زانو خم کرده و پای چپ را
صاف روی زمين قرار دھيد .پنجه پای چپ را
بطرف زانو آورده پا را از زمين بلند کنيد .چند
لحظه نگاه دارﯾد و پاﯾين بياورﯾد١٠ .بار با پای
راست و چپ تکرار کنيد.

پای چپ را روی چھارپاﯾه ای به بلندی تقرﯾبا
١۵سانت قرار دھيد .پای راست روی زمين
قرار دارد .با اﯾستادن بر روی پای چپ ،پای
راست را روی چھارپاﯾه قرار دھيد .با پای
راست تکرار شود١٠ .بار تکرار کنيد

روی صندلی صاف بنشينيد و پاھا را
روی زمين قرار دھيد .ﯾک پا را آھسته
تا زانو بلند کرده چند لحظه نگاه دارﯾد
و آھسته پاﯾين بياورﯾد١٠ .بار با پای
راست و چپ تکرار کنيد.

پا ھا را به اندازه شانه ھا باز کرده
به دﯾوار و ﯾا صندلی برای حفظ تعادل
تکيه دھيد و بر روی پنجه ھای پا ھا
باﯾستيد ١٠ .ثانيه نگھدارﯾد و بحالت
اول برگردﯾد١٠ .با تکرار کنيد.

به شکل باال روی زمين نشسته و توپی را زﯾر زانو قرار دھيد
زانو را بر روی توپ الستيکی به پاﯾين فشار دھيد و  ١٠ثانيه
نگھدارﯾد ١٠ .بار روی ھر زانو تکرار شود) .برای فشار دادن
توپ از عضالت کمر استفاده نشود(.

مقابل دﯾوار اﯾستاده ،ﯾک پا را
با فاصله پشت پای دﯾگر قرار داده
دستھا را روی دﯾوار قرار دھيد و
ﯾک زانو را خم کنيد در حاليکه
پاشنه ھا روی زمين قرار دارند.
 ٣٠ثانيه نگه دارﯾد

بحالت شکل باال روی زمين نشسته
پنجه پای چپ را بطرف زانو آورده و
چند لحظه نگاه دارﯾد و بحالت اول
باز گردﯾد١٠ .بار با پای راست و چپ
تکرار کنيد.

روی صندلی نشسته توپی الستيکی بين
زانوھا قرار دھيدو زانوھا را به ﯾکدﯾگر فشار
دھيد ١٠ .ثانيه نگھدارﯾد  ١٠بار تکرار کنيد.

دكتر سيروس ايرانى پور ،كايروپركتور )ستون فقرات و مفاصل(
تلفن  ٨٨٣٣٠٩١۵ -۶فكس ٨٨٠٠۶٠١۶
كا رگر شمالى) امير آباد( ،روبروى دانشكده اقتصاد ،شماره  ، ١٨٣١طبقه دوم ،واحد ۶

