
 اندام سايزگيري راهنماي

 وزن

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

 و سنجيده را خود وزن پوشش حداقل با شرايط همين با و موعد همين در دفعه هر كه باشيد خاطر داشته به .ناشتاست

 .كنيد مقايسه

 قد

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

 عالمت ديوار روي بر را خود قد ارتفاع سر كف روي بر دست كشيدن با آن از پس بايستيد، صاف كامال داده و تكيه ديوار

 .آوريد بدست را خود قد ارتفاع تا بگيريد اندازه را خورده محل عالمت تا زمين از متر با و بزنيد

 كمر

 با متر پايين لبه كه بپيچيد خود دور بطوري را متر و كنيد پيدا را لگن استخوان بااليي لبه راست، پهلوي از بدن لمس با

 باشد گرفته قرار افقي بصورت كامال و گذشته ناف روي از متر بايد حالت اين در شود، تراز هم لگن باالي استخوان لبه

 و كشيده عميق نفس سه يا دو حال اين در كنيد، استفاده آينه يك از زمين سطح با متر موازي بودن از اطمينان بنابراين

 .نماييد گيري اندازه و كرده تنگ خود دور به را متر سپس قرار گيرد، عادي حالت در شكم تا كنيد رها

 باسن

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

 .نباشند منقبض باسن عضالت كنيد سعي حالت اين در آوريد، بدست را دور باسن محيط تا

 گردن

 .گيرد صورت گردن مياني نقطه از بايد گردن دور گيري اندازه

 بازودور 

 بگيريد اندازه و چرخانده را متر نوار ريلكس حالت در بازو قسمت ترين برآمده آزاد و حالت در

 ران

 دهيد قرار كشاله از تر پايين كمي يعني قسمت ران ترين برجسته دور افقي بطور را متر نوار ران محيط گيري اندازه براي

 .نماييد اندازه گيري عضله انقباض بدون و

 مچ

 قسمت آن در متر نوار چرخاندن با و گرفته نظر در دست كف به را مچ استخوان اتصال محل دست مچ دور گيري اندازه براي

 .دهيد انجام گيري را اندازه


