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  براي ارائه به وب سايت مربي من جهت محاسبه و آناليز راهنماي سايزگيري اندام

www.morabiman.com  

  وزن
ست. به خاطر بهترين زمان براي سنجش وزن شما ساعت هفت و سي دقيقه صبح بعد از بيدار شدن و رفتن به دستشويي بصورت ناشتا

  در همين موعد و با همين شرايط با حداقل پوشش وزن خود را سنجيده و مقايسه كنيد. دفعهداشته باشيد كه هر 

  قد
ايستاده و تا حدي به ديوار نزديك شويد كه پاشنه هر دو پا ديوار را از پشت لمس كنند، سپس سر را نيز به ديوار تكيه داده پشت به ديوار 

و كامال صاف بايستيد، پس از آن با كشيدن دست بر روي كف سر ارتفاع قد خود را بر روي ديوار عالمت بزنيد و با متر از زمين تا محل 
  .تا ارتفاع قد خود را بدست آوريد گيريدبه عالمت خورده را انداز

  گردن
  گيري دور گردن بايد از نقطه مياني گردن صورت گيرد.ندازه ا

  )B( بازو

  در حالت آزاد
  گيريدبو اندازه  رخاندهچنوار متر را برآمده ترين قسمت بازو در حالت ريلكس  در

  حالت منقبضدر 
خود را هم سطح شانه باال آورده و از دست 

محل آرنج به اندازه نود درجه خم كنيد و 
عضله بازو را منقبض نماييد، سپس در همين 

رآمده ترين قسمت بازو حال متر را دور ب
 خانده و اندازه گيري كنيد.چر

  )D( ساعد
درجه خم كنيد تا  ودناز دستان خود را كي ي

ساعد با زمين موازي شود، سپس بدون 
ض كردن عضله ساعد متر را بر روي متقب

انيد و اندازه برجسته ترين قسمت ها بچرخ
  گيري كنيد.
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  )E( مچ
ته و با چرخاندن نوار متر در آن قسمت اندازه گيري محل اتصال استخوان مچ را به كف دست در نظر گرف اندازه گيري دور مچ دستبراي 

  را انجام دهيد.

  سينه
نوار متر را از روي نوك سينه ها رد كرده و محيط عريض ترين بخش سينه را اندازه بگيريد اما توجه داشته باشيد كه در هنگام اندازه 

  .بوده و عضالت سينه در حالت آزاد باشندگيري تمام قسمتهاي نوار متر با زمين موازي 

  كمر
با لبه باالي  لبه پايين مترپيدا كنيد و متر را بطوري دور خود بپيچيد كه ، لبه بااليي استخوان لگن را بدن از پهلوي راست لمسبا 

طمينان از موازي اكامال بصورت افقي قرار گرفته باشد بنابراين  و، در اين حالت بايد متر از روي ناف گذشته استخوان لگن هم تراز شود
تا شكم در حالت عادي قرار و رها كنيد دو يا سه نفس عميق كشيده ، در اين حال فاده كنيدبودن متر با سطح زمين از يك آينه است

  .كرده و اندازه گيري نماييد، سپس متر را به دور خود تنگ گيرد

  باسن
د كرده و بطوري كه متر كامال افقي و موازي با زمين است دور بدن بچرخانيد تا محيط دور نوار متر را از روي عريض ترين بخش باسن ر

  سن منقبض نباشند.، در اين حالت سعي كنيد عضالت باباسن را بدست آوريد

  

  )A( ران
متر را بطور افقي دور برجسته ترين قسمت نوار اندازه گيري محيط ران براي 

قرار دهيد و بدون انقباض عضله اندازه ران يعني كمي پايين تر از كشاله 
  گيري نماييد.

  )C( اقس
  اندازه گيري اين قسمت نيز برجسته ترين محل را لحاظ كنيد.براي 

  


