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 در اولین جلسه هیئت رئیسه مطرح و تصویب شد.( 01/2/89)در تاریخ 
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معافیت تحصیلی يا کارت  -ديپلم –سال  81مربیگری بايد دارای  3شرکت کنندگان در دوره درجه 

 پايان خدمت باشند. 
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 امتیاز خواهد داشت .  8و تئوری  5/8 ساعت دوره عملی

 شرکت در دوره های دانش افزايی بعهده فدراسیون می باشد. صدور گواهی 

تا  000/500/8/-ريال و تئوری درجه سه   000/100/2/-ورودی دوره برای شرکت کنندگان درجه سه 

ريال بستگی به تعداد شرکت کنندگان متغییر است. پرداخت حق الزحمه و اسکان  000/100/8/-

مدرسان و عوامل بعهده میزبان است. 
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مربی الزام بر گذراندن دوره  های دانش افزايی حداقل سالی  2درجه برای تمديد يا ارتقاء گواهینامه 

ان و مربیگری در يکی از مقاطع سنی تو داشتن گواهی  و همکاری با هیئت هندبال اس امتیاز 00

داشتن گواهی و  امتیاز 820ت مربیگری و سال از تاريخ صدور کار 3و گذشتن ماه  6بمدت حداقل 

 2قبولی تئوری تخصصی درجه 

کالسهای مربیگری درجه يک زير نظر ريال بوده و  000/000/82/-ورودی کالسهای درجه يک 

فدراسیون در تهران يا مراکز يکی از استانها برگزار خواهد شد . برگزار کننده اين دوره بايستی حق 

درس و همچنین اسکان و تغذيه شرکت کنندگان را بعهده بگیرد.  شرکت الزحمه واسکان و تغذيه م

 کنندگان اين دوره می توانند خانم و آقا بطور مختلط باشند. 
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که شرايط ارتقاء درجه يک را داشته  2دوره سولیداريتی با حضور مدرس خارجی برای مربیان درجه  

دد و به اين شرکت کنندگان کارت درجه يک باشند با شرايط و دستورالعمل فدراسیون  برگزار می گر

داده خواهد شد. مربیان درجه يک نیز که با تشخیص  فدراسیون در اين دوره شرکت می نمايند گواهی 

 ورودی اين دوره ها از طريق فدراسیون تعیین خواهد شد. دانش افزايی داده خواهد شد. 

ه به نرخ افزايش حقوق ساالنه کارکنان دولت در کلیة مبالغ حق الزحمه مندرج در اين آئین نامه با توج

 هر سال و معادل آن افزايش خواهد يافت. 

 : فهرست موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز در هندبال  5ماده 

 مقايسه میزان اضطراب ) حالتی ( رقابت بازيکنان اصلی و ذخیره  -8

 تمرينات هندبالبررسی عوامل مؤثر بر وجود روانشناس و روانکاو در کنار تیم يا در  -2

عوامل مؤثر و ارئه راهکار جهت تأثیر نیروی انسانی متخصص , با تجربه کنار تیمهای هندبال با عنوان  -3

 سرپرست , تدارکات , مدير و ....

 م ملی هندبال آقايان با توجه به اطالعات فنی , تجربه , اطالعات علمی کافی تیبررسی علل ناکامی مربیان  -0

 مربیان و آمادگی جسمانی بازيکنانبررسی رابطه خالقیت  -5

 راهکارهای مؤثر برای توسعه ورزش قهرمانی -6

 با توجه به گستردگی و وسعت کشور ارائه راهکار جهت جذب استعدادها و نحوه جذب آنها -7

 سبزوار , اصفهان و...تأثیر آموزش , نیروی انسانی و امکانات و بودجه بر پیشرفت هندبال آقايان مطالعه موردی  -1

 سه روانی حضور مربیان خارجی با مربیان ايرانی در هندبال با توجه به زمان حضور و امکانات ...مقاي -9

نقش ارتفاع در آمادگی جسمانی ورزشکاران هندبال با توجه به سیستم های تنفسی مورد نیاز ورزشکاران   -80

 هندبال 

جسمانی , روانی , تکنیکی ,  مقايسه راهبردی هندبال با ديگر رشته های ورزشی توپی و نمايش تفاوتهای -88

 هوشی , عکس العمل بازيکنان بازيکنان هندبال نسبت به بقیه رشته ها

 بررسی آسیبهای ورزشی که ورزشکاران هندبال با آن مواجه هستند  -82

 نقش بدنسازی تخصصی برای جلوگیری از آسیبهای ورزشی و عضالت آسیب پذير  -83

 ن علم برای مربیان هندبال درچه جايگاهی است آنالیز بر چه عواملی تأکید دارد و نقش اي  -80

 دوپینگ و عوامل مؤثر بر تأمین انرژی مجاز برای ورزشکاران هندبال  -85

 استعدادهای شاخص بازيکنان و فیزيک اختصاصی از نظر پیکرشناسی در ورزش هندبال بررسی شود  -86

 ) مطالعه موردی استان تهران (ان کشور تأثیر آموزش , نیروی انسانی , امکانات و بودجه بر پیشرفت هندبال بانو -87

 رابطه بین فرهنگ سازمانی و خالقیت مربیان در هندبال ) استان تهران ( -81
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بررسی علل نا کامی تیم های ملی هندبال بانوان در مسابقات برون مرزی و اراده راهکارهای مؤثر برای توسعه  -89

 ورزش قهرمانی

 ل در استاديوم هابررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هندبا  -20

 بررسی  نقش داوران در نتیجه گیری تیم های هندبال -28

 مقايسه عملکرد داوران هندبالیست با داوران تحصیل کرده با علم داوری -22

 بررسی نقش نظارت بر عملکرد داوران  -23

 نحوه ارزشیابی داوران و نقش ناظران داوری در مسابقات هندبال  -20

: 6ماده 
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 کمیته آموزش و مربیان فدراسیون هندبال        


