عناوين پكيج هاي آموزشي فوتبال و فوتسال فروشگاه اينترنتي باشگاه ستارگان انديشه
پ  - 1بدنسازي فوتبال  25/000 ( :تومان )
-

 آناتومي حركتي كارگاه پليومتريك ( پرويز كماسي ) -پنجمين دوره عالي تربيت مربي بدنساز

كارگاه قدرت نعيما خواجوي
كارگاه سرعت و چابكي
آسيب هاي ورزشي
تمرين با وزنه در فوتبال مدرن و روز دنيا

پ  - 2فوتباليست هاي جوان  20/000 ( :تومان )
-

 دفاع منطقه اي در فوتبال مدرن آموزش فوتبال منچستر يونايتد -آموزش فوتبال توسط كوروور

مربيگري فوتباليست هاي جوان
آموزش حرفه اي فوتبال توسط مايكل اوون
تكنيك هاي جام جهاني  2006آلمان
آموزش فوتبال Adidas

پ  - 3سيستم هاي مدرن و روز فوتبال دنيا  25/000 ( :تومان )
 تاكتيك هاي ديدني جام اروپا تاكتيك هاي فوتبال 2003 دفاع در سيستم 4-4-2 سيستم 4-3-3 تاكتيك هاي تيمي 2004 گلهاي ديدني جام جهاني  2006آلمان سيستم3-4-3 بازي منچستر يونايتد – منچسترسيتي تاكتيك هاي تيم ملي انگلستانپ  -4آموزش بدنسازي و آمادگي جسماني در فوتبال مدرن و روز دنيا  30/000 ( :تومان )
-

 آموزش بدنسازي و آمادگي جسماني مهران سررشته تمرينات بيش از حد -برنامه ريزي و طراحي تمرينات ورزشي ساالنه

آموزش بدنسازي فوتبال آژاكس
اصول و روش تمرين وتوسعه استقامت عضالني
برنامه ريزي يك جلسه تمريني
استقامت قلبي  ،تنفسي

پ  - 5آموزش فوتبال حاوي نكات آموزشي (  11دي وي دي ) (  25/000تومان )
 رمز و راز فوتبال در  10دي وي دي و آموزش فوتبال مدرن به وسيله مجرب ترين مربيان فوتبال دنياپ  -6آموزش دروازه باني  2011و بهترين دروازه بانان جهان تا دهه نود (  10/000تومان )
پ  - 1آموزش دروازه باني جديد  23/000 ( :تومان )
-

 آموزش دروازه باني آندرياس كوپكه آموزش دروازه باني مدرس فيفا -آموزش دروازه باني پيتر شيلتون

آموزش دروازه باني حرفه اي فيفا 2001
آموزش دروازه باني فخرالدين بگوويچ
آموزش دروازه باني سيمون اسميت
گلهاي جام جهاني بانوان و آموزش دروازه باني

پ  - 8آموزش اصولي و علمي فوتبال – جديد (  24/000تومان )
( ويژه مدارس فوتبال ،تيم هاي پايه ،بازيكنان و مربيان تيم هاي پايه )
 دفاع و حمله در فوتبال يك در مقابل يك آموزش فوتبال آژاكس-آموزش فوتبال پايه – جديدترين ورژن آموزشي فوتبال

 پاس هاي كوتاه در فوتبال مدرن پاس و حفظ توپ در فوتبال حرفه اي گرم كردن و سرد كردن در فوتبال روز دنياپ  -9آموزش سرعت و قدرت در فوتبال ( 25/000تومان )
 -كارگاه قدرت دكتر نعيما خواجوي

-آناتومي حركتي

 كارگاه سرعت و چابكي -آسيب هاي ورزشي

 -كارگاه پليومتريك ( پرويز كماسي )

پ  -10كالس هاي مربيگري فوتبال (  58/000تومان )
-

 جزوه كالس مربيگري اريك روته مولر كالس مربيگري درجه  Bيوفاكالس مربيگري روته مولر
 جزوه آموزش روشهاي پرس و ضد حمله در فوتبالجزوه مربيگري فوتبال توسط آلن ژيلت
جزوه كالس توجيهي پيشرفته مربيگري فوتبال مدرس هورست كريتي از آلمان
جزوه كالس مربيگري درجه  Cآسيا ( دروس عملي )
جزوه يادداشت هاي كالس توجيهي  ،دانش افزايي مربيگري فوتبال اريك روته مولر
 جزوه نگرش به بردجزوه فرم هاي آناليز حرفه اي مربيگري فوتبال
جزوه فصل مسابقات در فوتبال مدرن و روز دنيا
جزوه آموزش طناب زدن در فوتبال مدرن و روز دنيا  -جزوه كالس توجيهي فيليپ ريدون مدرس فرانسوي فيفا
جزوه چگونگي تغييرات تاكتيكي دهه اول قرن بيست و يك ( دومين گردهمايي مربيان برتر ايران )
پ  -11آموزش علمي و اصولي فوتسال (  25/000تومان )

 جزوه تدابير و تمرينات عملي در فوتسال ( مهارت هاي تكنيكي و تاكتيكي – مقدماتي ) جزوه تدابير و تمرينات عملي در فوتسال ( مهارت هاي تكنيكي و تاكتيكي – پيشرفته ) مربيگري و تمرينات تيم ملي فوتسال اسپانيا فوتسال خارجي فوتسالپ  -12مربيگري مدارس فوتبال و تيم هاي پايه (  58/000تومان )
-

جزوه مربيگري فوتبال جوانان ( برگرفته از كالس استاد استيون كنستانتين مدرس فيفا از انگلستان )
 دفاع و حمله در فوتبال روز دنيا يك در مقابل يكآموزش فوتبال كودكان توسط مدرس فيفا
 رشد و تكنيك بازيكنانآموزش فوتبال توسط مايكل اوون
 آموزش فوتبال منچستر يونايتد از مبتدي تا حرفه ايآموزش فوتبال منچستر يونايتد
  50گل برتر جهان در جام هاي جهانيبرترين ستارگان جهان فوتبال
 پاس هاي كوتاه در فوتبال مدرن و روز دنياآموزش فوتبال كوروور
 آموزش فوتبال Adidasپاس و حفظ توپ در فوتبال مدرن و روز دنيا
 مربيگري فوتباليست هاي جواندفاع انفرادي و گروهي در نقاط مختلف زمين
 آموزش فوتبال ( مهارت هاي فردي 5-9سال ) 100گل برتر جهان فوتبال ( باشگاهي و ملي )
 آموزش فوتبال مدرن و روز دنيادفاع منطقه اي در فوتبال مدرن و روز دنيا
 آموزش فوتبال حرفه اي ترجمه شده به زبان فارسيطرح درس يكسان سازي مدارس فوتبال

پ  – 13آموزش فوتبال پايه (  200/000تومان )
 آموزش پايه اي و پيشرفته مدارس فوتبال سيستم تهاجمي ؛ تمرينات جوبيلو ژاپن -سيستم تهاجمي و آناليز صحنه هاي تهاجمي

 آموزش دروازه باني پيشرفته و روانشناسي فوتبال سيستم تدافعي سيستم تهاجمي -آموزش بدنسازي  -سيستم تدافعي و آناليز صحنه هاي تدافعي

پ  – 14كليپ هاي آموزشي (  40/000تومان )
 -كليپ هاي تصويري فوتبال يك و دو

 -كليپ هاي فوتبالي يك و دو

