
 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   1 صفحه 

 

 

 مسابقات( الف
 

ف
ردي

 

 عنوان مسابقه
رده 

 سني
محل 

 برگزاري
 تاريخ برگزاري

تعداد 

تيمهاي 

شركت 

 كتتده

برابر 

 تقويم

خارج 

 تقويم

تعداد 

 بازي

 نتايج كسب شده تيمي

 سوم دوم اول

1 
پانزدهمين دوره مسابقات هندبال قهرماني بزرگساالن 

 ( 5112انتخابي جهاني)بانوان آسيا 
 اندونزي آزاد

52/15/32 

12/11/39 
3   51 ژاپن كره جنوبي 

 چين

 (ششم)ايران 

 13/15/39 عمان آزاد آسيا آقايانقهرماني  مسابقات هندبال ساحلي  5

11/15/39 
6    عمان قطر 

 بحرين

 (پنجم)ايران 

2 
سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني جوانان بانوان آسيا 

 (5116انتخابي قهرماني جهان )
 11/12/39 قزاقستان 

59/12/39 
6   51 قزاقستان كره جنوبي 

 چين

 (ششم)ايران 

  ايران    6 9  اسلواني آزاد شركت تيم ملي بزرگساالن در تورنمنت بين المللي 9

2 
مسابقات هندبال ساحلي  پانزدهمين دورهبرگزاري 

 (اميدها)قهرماني كشور 
 اصفهان 11/11/11

51/19/39 

11/12/39 
 نجف آباد 29   15

پيام صنعت 

 فوالد سپاهان

نايبند 

 بندرعباس

 مشهد  برگزاري تورنمنت بين المللي نوجوانان هندبال 6
59/2/39 

11/16/39 
13  

تيم  6

 خارجي
 لهستان كره جنوبي 521

ثامن الحجج 

 سبزوار

1 
برگزاري اولين دوره مسابقات ليگ برتر هندبال 

 (دور رفت)ساحلي 
 ادامه دارد     مرداد اصفهان آزاد



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   5 صفحه 

 

 

 مسابقات( الف
 

ف
ردي

 

 عنوان مسابقه
رده 

 سني
محل 

 برگزاري
 تاريخ برگزاري

تعداد 

تيمهاي 

شركت 

 كتتده

برابر 

 تقويم

خارج 

 تقويم

تعداد 

 بازي

 شده تيمينتايج كسب 

 سوم دوم اول

1 
برگزاري هشتمين دوره مسابقات هندبال 

 پيشکسوتان كشور
 مشهد 92باالي 

51/12/39 

12/16/39 
1   19 

خراسان 

 رضوي
 كردستان تهران

3 
برگزاري بيست و يکمين دوره مسابقات هندبال 

 جوانان شهرها
 مشهد 

12/16/39 

11/16/39 
91   31 سبزوار كرمان نجف اباد 

11 
 بيست و هشتمين دوره مسابقات هندبال ليگ برتر

 (دور رفت)
 15/6/39 شهر 15 آزاد

12/1/39 
15   11 ادامه دارد 

11 
 سومين دوره مسابقات هندبال ساحلي جوانان

 (منطقه يك)
 13/11/39 بوشهر 11/11/19

15/11/39 
   19 

هيات هندبال 

 نجف آباد
تااوكه 

 برازجان

پيام صنعت 

 اصفهان

15 
 سومين دوره مسابقات هندبال ساحلي جوانان

 (منطقه دو)
 11/11/39 ساري 11/11/19

51/11/39 
       

12 
اولين دوره مسابقات هندبال ساحلي نوجوانان قهرماني 

 كشور
 11/11/39 ساري 11/11/11

51/11/39 
       

 11/11/39 تهران ازاد برگزاري تورنمنت چهار جانبه  19

13/11/39 
9   6 

تيم ملي 

 بزرگساالن
نفت و گاز 

 گچساران

تيم ملي 

 عراق



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   2 صفحه 

 

 

 مسابقات( الف
 

ف
ردي

 

 عنوان مسابقه
رده 

 سني
محل 

 برگزاري
 تاريخ برگزاري

تعداد 

تيمهاي 

شركت 

 كتتده

برابر 

 تقويم

خارج 

 تقويم

تعداد 

 بازي

 نتايج كسب شده تيمي

 سوم دوم اول

 ساري 11/11/11 (منطقه يك)نونهاالن كشور اولين دوره مسابقات  12
51/11/39 

53/11/39 
6   12 

ثامن الحجج 

 سبزوار

رستوران حاج 

 حسن ساري

ثامن الحجج 

 مشهد

 سمنان 11/11/11 (منطقه دو)اولين دوره مسابقات نونهاالن كشور  16
52/11/39 

51/11/39 
3   51 

فوالد كاويان 

 تهران
 قزوين قم

 اهر اروميه تبريز   12 6  اهر 11/11/11 (منطقه سه)مسابقات نونهاالن كشور اولين دوره  11

 19/11/39 خرم آباد 11/11/11 (منطقه چهار)اولين دوره مسابقات نونهاالن كشور  11

11/11/39 
2   11 سنندج خرم آباد كرمانشاه 

 56/16/39 شهركرد 11/11/11 (منطقه پنج)اولين دوره مسابقات نونهاالن كشور  13

21/16/39 
11   53 

سپاهان 

 اصفهان
 فالورجان

خميني 
 شهر

سنگ آهن  كوير يزد   16 1  كرمان 11/11/11 (منطقه شش)اولين دوره مسابقات نونهاالن كشور  51
 بافق

 

 56/16/39 ياسوج 11/11/11 (منطقه هفت)اولين دوره مسابقات نونهاالن كشور  51

53/16/39 
1   51 فرازبام  بهبهان

 دهدشت
 الرستان



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   9 صفحه 

 

 

 مسابقات( الف
 

ف
ردي

 

 عنوان مسابقه
رده 

 سني
محل 

 برگزاري
 تاريخ برگزاري

تعداد 

تيمهاي 

شركت 

 كتتده

برابر 

 تقويم

خارج 

 تقويم

تعداد 

 بازي

 نتايج كسب شده تيمي

 سوم دوم اول

55 
شركت تيم ملي هندبال آقايان در تورنمنت 

 چهارجانبه تونس
 تونس آزاد

12/11/39 

11/11/39 
9   6 سوئيس تونس 

 الجزاير

 ايران چهارم شد

52 
 مسابقات انتخابي هندبال مردان اسيا

 (انتخابي المپيك ريودوژانيرو) 
 قطر آزاد

52/11/39 

16/13/39 
11   22    

59 
برگزاري اولين دوره مسابقات ليگ برتر هندبال 

 (دور برگشت)ساحلي 
        آبان قشم آزاد

52            

56            

51            

51            



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   2 صفحه 

 

 

 برون مرزي( ب 
 

 در كشور برزيل 12/12/39لغايت  53/19/39آقايان مجيد كالهدوزان و عليرضا موسويان به مسابقات قهرماني جوانان جهان از تاريخ اعزام  .1

 در كشور قطر 59/16/39لغايت  19/16/39قهرماني باشگاههاي جهان از تاريخ اعزام آقايان مجيد كالهدوزان و عليرضا موسويان به مسابقات  .5

 در كشور روسيه 21/12/39لغايت  12/12/39اعزام آقايان داود توكلي و محسن كرباسچي به مسابقات قهرماني نوجوانان جهان از تاريخ  .2

 (درج شده است( الف مسابقات)خش در ب)اعزام تيمهاي ملي بانوان و آقايان به مسابقات و تورنمنت هاي مختلف  .9

 .1239آبان ماه  13لغايت  16اعزام رئيس فدراسيون هندبال به اجالس جهاني فدراسيون بين المللي هندبال در سوچي روسيه از  .2

6.  



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   6 صفحه 

 

 

 برگزاري جلسات(  ج

ي ملي، دبير، مدير روابط عمومي، رئيس امور بين الملل، رئيس رئيس فدراسيون، رئيس سازمان تيمها)اعضاي سازمان شامل با حضور  جلسه سازمان تيمهاي ملي  51برگزاري  .1

 .فدراسيون هندبالتاالر جلسات در محل ( كميته پشتيباني، رئيس كميته پزشکي، نايب رئيس بانوان درصورت لزوم

رئيس فدراسيون، رئيس سازمان تيمهاي ملي، دبير، پنج عضو اصلي كميته فني، نايب رئيس )اعضاي كميته شامل با حضور  جلسه كميته فني سازمان تيمهاي ملي  11برگزاري  .5

 .فدراسيون هندبالتاالر جلسات در محل ( بانوان درصورت لزوم

 .فدراسيون هندبالجلسات تاالر در محل جلسه ليگ برتر هندبال كشور قبل و در حين برگزاري مسابقات ليگ برتر آقايان و بانوان  1برگزاري  .2

تاالر جلسات در محل  جلسه عمومي كادر اجرايي و مسئولين و دبيران كميته هاي فدراسيون هندبال بمنظور بررسي عملکرد ماهه گذشته و ارائه برنامه هاي ماه آتي 6برگزاري  .9

 .فدراسيون هندبال

 .هندبالفدراسيون تاالر جلسات در محل سه جلسه كنفرانس مطبوعاتي برگزاري  .2

 .فدراسيون هندبالتاالر جلسات در محل سه جلسه كنفرانس مطبوعاتي سرمربي و كادر فني تيم ملي هندبال برگزاري  .6

هاي فعال ، مديران باشگاهسي جلسه تخصصي در ارتباط با فعاليتهاي مختلف فدراسيون اعم از روابط بين الملل، روابط عمومي، مسابقات، داوري، پيش كسوتان، بانوانبرگزاري  .1

 .فدراسيون هندبالتاالر جلسات در محل  در هندبال، مديران عامل بانکها و شركتهاي معتبر و حامي هندبال

 يكنفر از نخبگان، خبرگان، پيش كسوتان، مربيان و داوران در ارديبهشت ماه سالجاري در آكادمي ملي المپ 511با حضور  "خانواده هندبال"برگزاري اولين جلسه هم انديشي  .1

نفر از نخبگان، خبرگان، پيش كسوتان، مربيان، داوران و بازيکنان با موضوعيت انجام مراسم قرعه كشي ليگ برتر، معرفي  211برگزاري جشن بزرگ خانواده هندبال با حضور  .3

 حاميان هندبال و تقدير از بزرگان جامعه هندبال كشوردر مرداد ماه سالجاري در آكادمي ملي المپيك



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   1 صفحه 

 

 

 برگزاري اردوها(  د

 :قزاقستاندر كشور  آسياقهرماني جوانان هندبال مسابقات سيزدهمين دوره شركت در جهت بانوان جوانان اردوهاي تيم ملي 

  .سالجاري در تاالر هندبال تهران ارديبهشت ماه سوملغايت   اولبازيکن از  22با حضور  انتخابياردوي  اولينبرگزاري  .1

 . بازيکن از سوم  لغايت پنجم ارديبهشت ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 25برگزاري دومين اردوي انخابي با حضور  .5

 . ارديبهشت ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 59لغايت   19بازيکن از  56برگزاري سومين اردوي تداركاتي با حضور  .2

 . ارديبهشت ماه  لغايت دوم خرداد ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 51بازيکن از  22برگزاري چهارمين اردوي تداركاتي با حضور  .9

 . خرداد ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 13لغايت  15بازيکن از  53برگزاري پنجمين اردوي تداركاتي با حضور  .2

 . سالجاري در تاالر هندبال تهرانتير ماه  15لغايت  6بازيکن از  22برگزاري ششمين اردوي تداركاتي با حضور  .6

 . تير ماه سالجاري در تبريز 56لغايت   11بازيکن از  52برگزاري هفتمين اردوي تداركاتي با حضور  .1

 . مرداد ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 11لغايت   15بازيکن از  52برگزاري هشتمين اردوي تداركاتي با حضور  .1

 .قهرماني جوانان آسيات شركت در مسابقات هندبال جوانان جهنواردوهاي تيم ملي 

 ..........سالجاري در  شهريورماه 53لغايت  56و از  56لغايت  52بازيکن از  61با حضور  (در دو مرحله)انتخابي برگزاري اولين اردوي  .3

 .شهرستان ياسوجماه سالجاري در آبان  3لغايت  1و از  6لغايت  9بازيکن از  26با حضور  انتخابيبرگزاري دومين اردوي  .11

 



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   1 صفحه 

 

 

 (5112انتخابي المپيك ريو )قهرماني آسيا در قطر اردوهاي تيم ملي بزرگساالن جهت شركت در مسابقات هندبال  

 .مشهدماه سالجاري در  تير 11لغايت  9بازيکن از  22با حضور  انتخابياولين اردوي  ،مرحله اول برگزاري .1

 .تير ماه سالجاري در مشهد 19لغايت  11بازيکن از  22اردوي انتخابي با حضور دومين مرحله دوم، برگزاري  .5

 .تهرانتير لغايت اول مرداد ماه سالجاري در  51بازيکن از  26ومين اردوي تداركاتي با حضور برگزاري د .2

 .سلواني و شركت در يك تورنمنت چهارجانبهاماه سالجاري در شهريور 2لغايت  مرداد 11بازيکن از  51مين اردوي تداركاتي با حضور برگزاري سو .9

 .تاالر هندبال تهرانماه سالجاري در مهر  59لغايت  11بازيکن از  51اردوي تداركاتي با حضور  مينچهاربرگزاري  .2

 .هبرگزاري هفت ديدار دوستانكشور كرواسي و ماه سالجاري در آبان  11لغايت  مهر 56بازيکن از  59اردوي تداركاتي با حضور  مينمرحله اول، پنجبرگزاري  .6

 .آبان ماه سالجاري در كشور تونس و شركت در تورنمنت چهار جانبه 11لغايت  15بازيکن از  59مين اردوي تداركاتي با حضور مرحله دوم، پنج برگزاري .1

 

 .قهرماني جوانان آسيااردوهاي تيم ملي جوانان جهت شركت در مسابقات هندبال 

 .بازيکن از اول لغايت چهارم مرداد ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 21برگزاري اولين اردوي تداركاتي با حضور  .1

 .مرداد ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 52لغايت  11بازيکن از  21برگزاري دومين اردوي تداركاتي با حضور  .5

 .مرداد لغايت پنجم شهريور ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران و مشهد 56از  بازيکن 21برگزاري سومين اردوي تداركاتي با حضور  .2

 .شهريور ماه سالجاري در تاالر هندبال تهران 11لغايت  3بازيکن از  21برگزاري چهارمين اردوي تداركاتي با حضور  .9

 .اصفهانماه سالجاري در  آبان 1لغايت  9بازيکن از  21اردوي تداركاتي با حضور برگزاري پنجمين  .2

 .آبان ماه سالجاري در تهران 55لغايت  12بازيکن از  21برگزاري ششمين اردوي تداركاتي با حضور  .6



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   3 صفحه 

 

 

 روابط عمومي(  ذ

 .اصالح، بروزرساني سايت اختصاصي فدراسيون هندبال .1

 .به روز رساني آرشيو اطالعاتي فدراسيون هندبال .5

 .قهرماني جهان در كشور قطر جهت متقاضيان و همچنين استانهاتهيه و تکثير آخرين فيلمهاي مسابقات  .2

 .دعوت از ارباب جرايد در تاالر هندبال و تقدير از زحمات آنان .9

 .ميزباني دوره آموزشي برگزار شده توسط وزارت ورزش در حوزه روابط عمومي و تشريفات .2

 . SMSكشور اعم از سايتهاي خبري، روزنامه هاي كثير االنتشار و مجالت مختلف به وسيله فاكس، ارسال  اصحاب رسانه ايارسال اخبار مسابقات مختلف به كليه  .6

 .نيازتغيير سرور سايت فدراسيون هندبال و ايجاد لينك هاي مورد  .1

 . لوگوي جديد فدراسيون هندبال، طراحي صفحه جديد سايت فدراسيون هندبالايجاد و طراحي  .1

 .سرعت باال براي كابران تحت شبکه فدراسيون  راه اندازي اينترنت با .3

 .براي فدراسيون هندبال( ديدگاه)پيگيري راه اندازي اتوماسيون اداري چارگون  .11

 .براي فدراسيون هندبالچارگون  ماليپيگيري راه اندازي اتوماسيون  .11

 .هندبالپيگيري راه اندازي اتوماسيون پرسنلي، انبار و حضور و غياب چارگون براي فدراسيون  .15

12.  



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   11 صفحه 

 

 

 داوري( ز 

ف
دي

ر
 

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه
 بانوان آقايان

 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

   كميته داوران فدراسيون تهران -- 15 5 16/1 داوران جوان      1

5       19/5 2 52 52 دانشگاه صنعتي اروميه   

2       19/9 2 51 16 يزد هيئت هندبال يزد   

9       2/2 2 52 51 نيروي زميني ارتش بيرجند   

2       6/2 2 59 51 دانشگاه امام رضا ع مشهد   

6      
داوران ليگ 

 برتر
   كميته داوران فدراسيون مشهد -- 69 11 55/6

1      
ناظران ليگ 

 برتر
   كميته داوران فدراسيون مشهد -- 51 6 59/6

   كميته داوران فدراسيون مشهد -- 16 1 5/6 ناظران جديد      1

   كميته داوران فدراسيون مشهد -- 21 1 5/6 داوران جوان      3

11      انجمن ساحلي اصفهان 19 51 2 51/6 ساحلي   

11       52/6 2 51 12 هيئت هندبال لرستان خرم آباد   

15      انجمن ساحلي اصفهان 13 52 2 51/6 ساحلي   



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   11 صفحه 

 

 

 داوري( ز 

ف
دي

ر
 

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه
 بانوان آقايان

 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

12      
IHF 

TROPHY  
   فدراسيون جهاني هندبال تايلند  5 2 16/6

19      
قضاوت 

 جوانان جهان
   فدراسيون جهاني هندبال برزيل  5 11 53/9

12      
نظارت 

 نوجوانان جهان
   فدراسيون جهاني هندبال روسيه  5 11 12/2

16      

قضاوت 

باشگاههاي 

 جهان
   فدراسيون جهاني هندبال قطر  5 1 19/6

11      
ناظرين هندبال 

 ساحلي
   اصفهانهيئت هندبال  اصفهان 16 16 6 51/5

11      
ناظرين هندبال 

 ساحلي
   كميته داوران  تهران 3 3 5 56/5

13       51/5 6 51 51 هيات هندبال آ غربي بوكان   

51      
و داوران ناظرين 

 ليگ برتر
   هيات هندبال قزوين قزوين 22 22 2 1/2

51       2/2 6 52 52 هيات هندبال خوزستان آبادان   

55       2/2 6 11 11 هيات هندبال فارس شيراز   

52       2/2 6 11 11 هيات هندبال خ رضوي سبزوار   

59       5/6 2 13 13 هيات هندبال خراسان رضوي مشهد   



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   15 صفحه 

 

 

 داوري( ز 

ف
ردي

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه 
 بانوان آقايان

 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

52       1/2 5 11 11 هيات هندبال تهران تهران   

56       11/6 2 11 11 هيات هندبال كرمان سيرجان   

51       16/6 6 12 12 هيات هندبال اصفهان لنجان   

51       51/6 2 55 51 هيات هندبال مازندران بابل   

53       51/6 2 16 16 هيات هندبال تهران تهران   

21       13/3 5 52 52 هيات هندبال كرمان كرمانشاه   

21       11/3 5 52 52 هيات هندبال كرمان كرمان   

25               

22               

29               

22               

26               



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   12 صفحه 

 

 

 مربيگري(  ژ

ف
ردي

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه 

 بانوان آقايان
 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

1       13/15 6 52 52 هيات هندبال مازندران بابلسر   

5       52/15 6 56 56 هيات هندبال آ شرقي تبريز   

2       52/15 6 52 52 هيات هندبال كردستان مهاباد   

9       51/15 6 52 52 هيات هندبال يزد يزد   

2       21/15 6 52 52 هيات هندبال گلستان علي آباد كتول   

6       15/12 6 52 52 هيات هندبال فارس شيراز   

1         51 51 هيات هندبال تهران تهران   

1         51 51 هيات هندبال كهکيلويه و بوير احمد ياسوم   

3       12/12 6 52 52 هندبال خراسان جنوبيهيات  بيرجند   

11       11/15 2 21 21 هيات هندبال تهران تهران   

11       15/15 2 21 21 هيات هندبال آ شرقي تبريز   

15       12/15 2 21 21 هيات هندبال اصفهان اصفهان   



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   19 صفحه 

 

 

 مربيگري(  ژ

ف
ردي

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع درجه نوع 

 بانوان آقايان
 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

12       21/11 2 21 -- هيات هندبال يزد يزد   

19       52/11 2 21 -- هيات هندبال كرمانشاه كرمانشاه   

12       51/11 2 21 -- هيات هندبال خراسان رضوي خراسان رضوي   

16       51/12 1 51 -- هيات هندبال تهران تهران   

11       13/12 2 52 -- هيات هندبال كهکيلويه و بويراحمد ياسوج   

11       21/15 6 52 52 هيات هندبال آ غربي اروميه   

13       21/1 1 51 51 هندبالفدراسيون  تهران   

51       21/5 1 12 12 فدراسيون هندبال تهران   

51       21/1 2 52 52 هيات هندبال خوزستان اهواز   

55       16/5 6 52 52 هيات هندبال سيستان و بلوچستان زاهدان   

52       51/5 2 52 52 هيات هندبال كردستان مهاباد   

59       1/2 6 52 52 هيات هندبال خراسان رضوي مشهد   



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   12 صفحه 

 

 

 مربيگري(  ژ

ف
ردي

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه 

 بانوان آقايان
 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

52       51/2 6 52 52 هيات هندبال خوزستان اهواز   

56       11/2 6 52 52 هيات هندبال تهران شهريار   

51       12/2 6 52 52 هيات هندبال يزد يزد   

51       2/6 6 52 52 هيات هندبال گيالن رشت   

53       1/6 6 52 52 هيات هندبال خراسان رضوي مشهد   

21       52/6 6 52 52 هيات هندبال تهران تهران   

21       51/6 1 52 52 هيات هندبال تهران تهران   

25       12/5 6 51 51 هيات هندبال آ شرقي تبريز   

   هيات هندبال تهران تهران  1/2 1 52 52 مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 22

   منطقه يك مشهد 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 29

   منطقه دو تهران 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 22

   منطقه سه تبريز 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 26



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   16 صفحه 

 

 

 مربيگري(  ژ

ف
ردي

 ارگان محل برگزاري تعداد تعداد مدت كالس تاريخ شروع نوع درجه 

 بانوان آقايان
 برگزار كننده كالس قبول شده شركت كننده به روز كالس توجيهي 2 5 1 ملي بين المللي

   منطقه چهار كرمانشاه 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 

   منطقه پنج اصفهان 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 

   منطقه شش كرمان 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 

   منطقه هفت بهبهان 21 21 2 مرداد  مدرس آقای فیلدمن از فدراسیون جهانی 

   هيات هندبال ياسوج 21 21 2 شهريور  هم انديشي مدرسين 

   هيات هندبال استان خراسان مشهد 11 11 2 شهريور  تغذيه و دوپينگ 

   هيات هندبال كرمانشاه كرمانشاه 21 21 2 شهريور  بدنسازي در هندبال 

               

               

               

               

               



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   11 صفحه 

 

 

 امور استانها(  ط

 .و مذاكره با مسئولين باشگاههاي شركت كننده در ليگ برتر هندبال اصفهانحضور رياست فدراسيون هندبال در استان  .1

 .امکانات و سالنهاي موجود در دانشگاه بازديد به عمل آمد جلسات متعدد، ازو ضمن شركت در  مشهد مقدسحضور رياست فدراسيون هندبال در  .5

 زاري مجمع انتخاباتي استان مربوطه استاندار، برگو برگزاري جلسه با  خرم آبادحضور رياست فدراسيون هندبال در  .2

و مذاكره با مسئولي و همچنين بررسي  مشهد مقدسدر  نوجوانان اولين دوره تورنمنت بين الملليحضور رياست فدراسيون هندبال در مراسم افتتاحيه  .9

 .باشگاه ثامن الحجج سبزوار و مشهد و لزوم حضور در ليگ برتر هندبال فصل جاري

 استان كرمانشاه  مجمع انتخاباتيدر ن هندبال رياست فدراسيوشركت  .2

 و برگزاري جلسه با استاندار، فرماندار و مديركل ورزش و جوانان استان كرمانشاه رياست فدراسيون هندبال حضور  .6

 در مجمع انتخاباتي استان كردستان رياست فدراسيون هندبال شركت  .1

 و برگزاري جلسه با استاندار، فرماندار و مديركل ورزش و جوانان استان كردستان رياست فدراسيون هندبال حضور  .1

  سيستان و بلوچستاناستان  مجمع انتخاباتيدر رياست فدراسيون هندبال شركت  .3

  سيستان و بلوچستانو برگزاري جلسه با استاندار، فرماندار و مديركل ورزش و جوانان استان رياست فدراسيون هندبال حضور  .11

 مهرماه سالجاري 59در در مجمع عمومي هيات هندبال استان مازندران رياست فدراسيون هندبال حضور  .11



 

 3149سال در  فدراسيون عملكرد

 11 از   11 صفحه 

 

 

 امور استانها(  ط

 مهرماه در شهرستان ساري 52و  59يك در در مسابقات نونهاالن منطقه رياست فدراسيون هندبال شركت  .15

 .هياتها و مسئولين انجمن هندبال آموزش و پرورش پنج استانشركت در جلسه هم انديشي منطقه يك در ساري با حضور روساي  .12

 .شركت در جلسه هم انديشي منطقه سه در تبريز با حضور روساي هياتها و مسئولين انجمن هندبال آموزش و پرورش پنج استان .19

 .و پرورش پنج استانشركت در جلسه هم انديشي منطقه چهار در يزد با حضور روساي هياتها و مسئولين انجمن هندبال آموزش  .12

 .شركت در جلسه هم انديشي منطقه شش در ياسوج با حضور روساي هياتها و مسئولين انجمن هندبال آموزش و پرورش پنج استان .16

 .شركت در جلسه هم انديشي منطقه هفت در ساري با حضور روساي هياتها و مسئولين انجمن هندبال آموزش و پرورش پنج استان .11

11.  


