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1Ball Control - 1هْبرتْبی تکٌیکی آکبدهی بِ سبک ایتبلیبیی -  توریي فَتببل برای کٌترل تَپ 11111102

2Ball Control - 2هْبرتْبی تکٌیکی آکبدهی بِ سبک ایتبلیبیی -  توریي فَتببل برای کٌترل تَپ 21112102

1Turning And Shilding Part 1- برًبهِ ریسی کبهل آهَزش هْبرتْبی تکٌیکی حرفِ ای فَتببل 31113

2Turning And Shilding Part 2- برًبهِ ریسی کبهل آهَزش هْبرتْبی تکٌیکی حرفِ ای فَتببل 41114

3Turning And Shilding Part 3- برًبهِ ریسی کبهل آهَزش هْبرتْبی تکٌیکی حرفِ ای فَتببل 51115

1The Youth Soccer Coaching Model U6- هدل هربیگری فَتببل جَاًبى 11147

2Coaching U8 Players- هدل هربیگری فَتببل جَاًبى 21148

3The Youth Soccer Coaching Model U10- هدل هربیگری فَتببل جَاًبى 31149

4The Youth Soccer Coaching Model U14- هدل هربیگری فَتببل جَاًبى 41150

 Developing The Tow Footed Playerپرٍرش ببزیکٌبًی کِ بب ّر دٍ پب قبدر بِ ببزی فَتببل ّستٌد51193

Goalkeeping Drillsتوریٌْبی درٍازُ ببًی فَتببل11191

Goalkeeper Speed For Coordination & Strengthتوریٌبت درٍازُ ببًی فَتببل برای افسایص سرعت ، ّوبٌّگی ٍ قدرت21197

Dutch Goalkeeping Drills Advanced Skillsهْبرتْبی پیطرفتِ درٍازُ ببًی فَتببل بِ سبک ّلٌدی31200

Coaching Advanced Goalkeepersآهَزش پیطرفتِ درٍازُ ببًی فَتببل41206

Coaching The Techniques Of Goalkeephngآهَزش تکٌیک ّبی درٍازُ ببًی فَتببل51214

Dutch Goalkeeping Drills Conditioningآهَزش ّوبٌّگ سبزی ٍ هْبرتْبی درٍازُ ببًی در فَتببل61216

Games For Critical Thinkingزیرکی در درٍازُ ببًی فَتببل71233

بسمه تعالی

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

 ّبی آهَزضی جدید در کویتِ آهَزش ّیئت فَتببل استبى آذرببیجبى ضرقیDVD ٍ CDلیست 

(تکنیک  )پکیج آموزش فوتبال پایه  

(جوانان  )پکیج آموزش فوتبال پایه  

پکیج آموزش دروازه بانی

کمیته آموزش و مربیبن هیئت فوتببل استبن
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بسمه تعالی
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 ّبی آهَزضی جدید در کویتِ آهَزش ّیئت فَتببل استبى آذرببیجبى ضرقیDVD ٍ CDلیست 

(تکنیک  )پکیج آموزش فوتبال پایه  

Fit For The Beautiful Gameبرًبهِ کبهل بدًسبزی فَتببل برای ّوبٌّگ سبزی تین11180

Coaching Advanced Playersپرٍرش اًفرادی ببزیکٌبى فَتببل از طریق توریٌبت پیطرفت21182ِ

Fitness Trainingتوریٌبت بدًسبزی در فَتببل31185

The 11 Fewer Injuriese And More Fun In Football( CD )حرکبت قدرتی بدٍى ٍزًِ برای فَتببلیست ّبی حرفِ ای 41232

Agility Ladderچببکی در توریٌبت فتببل51204

Developing Reaction & Explosive Movementپرٍرش عکس العول ٍ حرکبت اًفجبری61209

Futsal Brezil Prat 1 " Technical Training Coaching Futsal Skills"1- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 11195-1

Futsal Brezil Prat 2 " Tactical Training  Coaching Futsal Tactics"2- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 21195-2

Futsal Brezil Prat 3 " Conditioning For Futsal"3- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 31195-3

Futsal Brezil Prat 4 " Coaching  Futsal Goalkeeping"4- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 41195-4

Futsal Brezil Prat 5 " Coaching  Advanced Futsal Goalkeeping"5- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 51195-5

Futsal Brezil Prat 6 " Set Plays Futsal Volume 4  Set Plays And Free Kicks"6- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 61195-6

-Futsal Brezil Prat 7 " Set Plays Futsal Volume 2  Goal Throw And Kick"7- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 71195-7

Offs

 Futsal Brezil Prat 8 " Set Plays Futsal Volume 1 Fundamentals Of Set"8- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 81195-8

Plays

 Futsal Brezil Prat 9 " Set Plays Futsal Volume 3 Sideline And Corner"9- ببزی فَتسبل بِ سبک برزیل 91195-9

Kicks

Soccer Intelligence Awareness & Vision  Part 1 1- ببزی در زهیي ّبی کَچک برای رضد َّش در ببزی فَتببل 11134

Soccer Intelligence Seasan Program  Part 2 2- ببزی در زهیي ّبی کَچک برای رضد َّش در ببزی فَتببل 21135

Modern Soccer Conditioningچگًَگی ّوبٌّگ سبزی در فَتببل هدرى31184

Dutch Soccer School 40 Training Gamesّوبٌّگ سبزی ، چببکی ٍ سرعت در فَتببل41186

پکیج آموزش بدنسـازی

پکیـج آموزش فوتسال

Coordinationپکیـج آموزش 

کمیته آموزش و مربیبن هیئت فوتببل استبن
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 ّبی آهَزضی جدید در کویتِ آهَزش ّیئت فَتببل استبى آذرببیجبى ضرقیDVD ٍ CDلیست 

(تکنیک  )پکیج آموزش فوتبال پایه    Training 110 Patterns For Professional Coaching Of Young Soccer  توریي فَتببلی برای ّوبٌّگ سبزی ، چببکی ٍ کٌترل تَپ51188110

Players

Dutch Goalkeeping Drills Conditioningآهَزش ّوبٌّگ سبزی ٍ هْبرتْبی درٍازُ ببًی در فَتببل61216

 Developing Vision & Awarenessپرٍرش ضریب َّضی ٍ بیٌص ٍ آگبّی در فَتببل71219

Developing Awarenessگسترش آگبّی هحیطی در فَتببل81234

Football Talentاستعدادیببی13005

Skill Factorاستعدادیببی21249

1Training sessions of the top dutch coaches 1توریٌبت طَل فصل 11259

2Training sessions of the top dutch coaches 2توریٌبت طَل فصل 21260

3Training sessions of the top dutch coaches 3توریٌبت طَل فصل 31261

1Coaching the 3-4-1-2  , 4-2-3-1-3-2-4 2ٍ-1-4-3آهَزش سیستن 11217

Coaching the Barazilan 4-4-2 برزیلی2-4-4آهَزش سیستن 21208

Coaching the Itallan 4-4-2 ایتبلیب2-4-4آهَزش سیستن 31190

1English premier League 4-4-2, 1 اًگلستبى 2-4-4آهَزش سیستن 41132

2English premier League 4-4-2, 2 اًگلستبى 2-4-4آهَزش سیستن 51133

Brazilian Bax Midfield برزیلی4-2-4ّبفبکْبی هیبًی در سیستن 61189

Playing the 3-4-3-1  1سیستوْبی ببزی فَتببل بب سِ هْبجن آًسَى دٍرًس ٍ تًَی در کبچی71143َ

Playing the 3-4-3-1  2سیستوْبی ببزی فَتببل بب سِ هْبجن آًسَى دٍرًس ٍ تًَی در کبچی81144َ

Positional play team formationsتبکتیک ٍ توریٌبت فَتببل11223

1Herroes of the futureفَتببل آیٌدُ فَتببل 21120

5Coaching the Dutch 4-3-3هدرسِ فَتببل بِ سبک ّلٌدی 31174

پکیـج استعدادیابی

پکیـج تمرینات مربیان بسرگ در طول فصل

1پکیـج آموزش سیستم های فوتبال 

2پکیـج آموزش سیستم های فوتبال 

کمیته آموزش و مربیبن هیئت فوتببل استبن
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+11توریٌبت بدى سبزی 2

(بدى سبزی- تست - آًبلیس - فَتسبل-فَتببل  )ًرم افسار ٍ اًیویطي طراحی توریي 
PDTطراحی توریي ٍ آهَزش سیستن ّبی ببزی 

DVDهای ترجمه شده به فارسی توسط کار گروه هیأت فوتبال استان 

DVD 9پکیج فَتسبل 

نرم افسار ها موجود

کمیته آموزش و مربیبن هیئت فوتببل استبن
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