
  

 

 

  ارجمند جناب آقاي برادر 

  استان  هیئت والیبالمحترم    ریاست  
  

 سالم عليكم ،    

 رسد. طالع میبشرح زير به اواليبال تخصصی ي ودوره ها سمينارها،  بدينوسيله شرايط برگزاري “احتـراما        

 

 كالس :برگزاري شرایط 
، مدرس  يا دوره ) در اين نامه بايد عنوان سمينار تس هيأهيأت واليبال استان با امضاي رئياز طرف يا دوره درخواست برگزاري سمينار نامه ارسال  -1

 پيشنهادي، تاريخ و محل برگزاري سمينار، نام و شماره تماس هماهنگ کننده سمينار قيد گردد.(
 سمينارکالس تئوري به طورتمام وقت درطول ايام برگزاري  ذاشتن سالن ورزشی ودراختيارگ  -2
 .... (  وايت برد و -رايانه -ويدئو پروژکتورآماده نمودن وسائل کمك آموزشی ازقبيل ) -3

 ، غذا و اياب و ذهاب براي مدرس سمينار( در صورتيكه مدرس از خارج استان باشدآماده نمودن امكان اقامت ) -4

 ساعت کالس می باشد.( 8) هر روز سمينار شامل  هر روز تدريس به مدرس سمينار ريال بابت  000/000/4پرداخت مبلغ -5

ارها ن، سميانجام هماهنگی هاي الزم با مقامات مسئولنفر می باشد و با فراهم آوردن امكانات مناسب و  20حداقل  در سمينارتعداد شرکت کنندگان   -6
و حداکثر نفرات شرکت کننده در سمينار بايد با توجه به امكانات سالن  بانوان و آقايان برگزار شود مربيان در بخش مختلط براي طور می توانند به

 تئوري و عملی و با هماهنگی مدرس سمينار تنظيم گردد.
 شرکت کنندگان در سمينارهاي تخصصی بايد داراي کارت مربيگري واليبال باشند.  -7    

 نات رفاهی، پذيرايی و اقامتی ) براي سمينارهاي دو يا سه روزه( مناسب براي شرکت کنندگان در سمينارفراهم نمودن امكا  -8
 به شرکت کنندگانی که در تمام مدت سمينار حضور داشته اند.در پايان سمينار ارائه گواهی شرکت   -9    

می گردد؛ و وظيفه چاپ و  ارسال برگزار کننده هيأت واليبالالزم به ذکر می باشد که فايل گواهی شرکت، توسط کميته آموزش فدراسيون براي        
 باشد. می مربوطه هيأت واليبالگواهی شرکت بر عهده   تكميل اين 

 روز پس از پايان سمينار. 10 تا حداکثرآن  تحويلکليه فرم هاي ارسالی از طرف کميته آموزش و  تكميل  -10
  :مهم تذكر   

                               مربوطه می باشد. هيأت واليبال استانبه عهده  سمينار و انجام کليه امور اجرايی مسئوليت برگزاريکليه  -1      
 امتياز آموزشی منظور می گردد. 4ز سمينارهاي تخصصی، به ازاي هر روبراي شرکت کنندگان در  -2

تماس حاصل   123داخلی  021-44739025با شماره تلفن   می توانيد با کميته آموزش فدراسيون  اموراجراي در  عيو تسر  یهرگونه هماهنگ يبرا  -3 
 .دينمائ

 عناوین سمینارها:
 تكنيك هاي پايه و مينی واليبال -1               

 هاي تخصصیتمرينات تخصصی براي پست  -2

 استراتژي ها و تاکتيك هاي تهاجمی ) از پايه تا پيشرفته( -3

 دفاعی ) از پايه تا پيشرفته( يها كيها و تاکت ياستراتژ -4

 آماده سازي جسمانی ويژه واليبال-5

 آماده سازي ذهنی و روانی ويژه واليبال-6

 استعداديابی و پرورش استعدادها در واليبال -7

 بازيكنان واليبالتغذيه ويژه  -8

 آسيب هاي واليبال؛ پيشگيري و کمك هاي اوليه -9

 برنامه ريزي و زمانبندي تمرينات -10

 عنوان پيشنهادي از طرف هيأت واليبال استان با توجه به نياز مربيان استان -11

 

 

 

 داورزنیمحمدرضا                

 رییس فدراسیون                                                                                 

 
 


