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پر کارترین سال هندبال ایران
مایه مباهات و افتخار است كه بعد از دوره اي بي ثباتي و روزمرگی، خانواده ارزشمند 
هندبال در 25 بهمن 1393 به اینجانب اعتماد كرد و ســكان هدایت فدراسیون را در 

اختیارم قرار  داد.
با اعضای مجمع »عهد« بسته بودم:

 اتحاد، وحدت، همدلی و هم زبانی در خانواده هندبال ایجاد كنم؛
تغییر در 3 محور: برنامه ها، ساختار و نیروی انسانی اعمال كنم؛

در ارتقا و آموزش مربیان و داوران جهش اساسی ایجاد كنم؛
و به استان ها توجه اساسی و اصولی كنم.

خداوندمتعال را شاكرم كه توانسته ام به قول ها و برنامه هایی كه وعده ی آن را داده 
بودم عمل كنم. همچنین از جمله دیگر كارهای اساسی و ماندگار، تدوین »چشم انداز 
8 ساله فدراسیون هندبال« است كه با تشكیل كارگروه های تخصصی در حال انجام  

است.
به گواه همگان فدراســیون هندبال ســال 94 را با تنــوع برنامه هــا و پر كاري  
شــروع كرد. گوناگونی و گســتردگي برنامه هاي مســابقاتی، بی ســابقه ترین 
 برنامــه ی تداركاتــي، آموزشــي، اســتعدادیابي، جــذب حامیان مالــی و از
 همه ي آن ها مهمتر و راهبردي تر آغاز به كار »طرح مناطق هشت گانه هندبال« نشان 

داد، كمبود منابع مالي نتوانسته فعالیت هاي فدراسیون را با مشكل مواجه كند.
 با قدردانــي از حمایت ها و همدلــی خانواده هندبــال و هیات رییســه در كنار 
تالش هاي بي وقفه تمامی همكارانم در ستاد فدراسیون و هیات هاي استاني امیدوارم 
با» نظامند كردن برنامه ها و فعالیت ها«، بهره وري و اثربخشي فدراسیون هندبال را  

افزایش دهیم.

 سیدابولحسن مهدوی
رییس فدراسیون 2
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هيات رئيسه همایش ملی خانواده بزرگ هندبال

10
ــام تالش هاى صورت گرفته شــما در  ■ ســردار على رغم تم
اجراى بهترين شيوه خدمت سربازى و محقق ساختن عادالنه ترين 
ــربازان، برخى ها خدمت وظيفه عمومى را نوعى  روش در اعزام س
بى عدالتى عنوان مى كنند و معتقدند در نظام خدمت فعلى سربازى 
ــراد ضعيف كه كمترين برخوردارى را از امكانات جامعه دارند  اف
ــات جامعه هزينه  ــراد بهره مند از تمامى امكان ــه ميزان برابر با اف ب
ــن امنيت را مى پردازند در حالى كه بايد هر فردى به تناســب  تأمي
امكانات و برخوردارى از اين امكانات كشور، هزينه امنيت كشور 
ــام فعلى خدمت  ــردازد. آيا به نظر شــما چنين ايرادى به نظ را بپ

وظيفه عمومى وارد است؟
■ نسبت به اين مسئله كه در كل ساختار و نظام خدمت سربازى 
مى بايست تغييراتى انجام شود هيچ شكى وجود ندارد و اين تغييرات 
ــربازان  ــربازى و هم در نحوه به كارگيرى س ــم در قانون خدمت س ه
ــت بايد رخ دهـــد.  ــدن به مفهوم عدال ــه با هدف نزديك تر ش وظيف
ــلح نيز براى رسيدن به اين منظور و  ــتاد كل نيروهاى مس از اين رو س
ــرى در بهره گيرى حداكثرى از  ــه تاكيدات مقام معظم رهب با توجه ب
سربازان به تناسب مهارت، تخصص، تحصيالت و تجربه برنامه هايى 
را در دست دارد. اما در پاسخ به آنچه منظور شما در اين سوال است 
بايد بگويم كه انجام خدمت سربازى به تناسب موقعيت مالى افراد و 

ميزان بهره مندى آن ها از امكانات جامعه، عملى نيست.
ــدن عرصه هـــــا در خدمت سربازى  اما به نظر من متفاوت تر ش
باعث مى شود بهره مندى ما از تخصص، تحصيالت، مهارت و تجربه 
ــتر شود و اين در حالى است كه ما در شرايط فعلى تنها در  افراد بيش
ــربازان استفاده  ــيار محدود ديگر از س عرصه نظامى و چند عرصه بس
مى كنيم. به عبارت ديگر بايد عرصه هاى خدمت سربازى تا اندازه اى 
ــد كه هيچ معافيتى براى هيچ مشمول خدمتى  ــيع باش ــترده و وس گس
ــب با موقعيت،  ــربازى براى هر فرد متناس ــود و خدمت س صادر نش
ــود تا ما  ــرايط خانوادگى و ... درنظر گرفته ش ــت فيزيكى، ش وضعي
ــال  بتوانيم از تمامى تخصص و مهارت همه افراد ذكور بيش از 18 س
ــور استفاده كنيم. از اين رو به نظر من تعداد معافيت هاى ما از  در كش
ــت و بايد به سمت و سويى حركت  ــربازى بسيار زياد اس خدمت س
ــود بلكه هر فردى  ــربازى معاف نش كنيم كه هيچ فردى از خدمت س
ــود كه حتى در اين شرايط نام  ــب شرايط به خدمت اعزام ش به تناس
ــب ترى براى  ــربازى را نيز مى توان تغيير داد و عنوان مناس خدمت س

آن برگزيد.
لذا مجدداً تاكيد مى كنم انجام خدمت سربازى تنها به دليل تأمين 
ــورهاى دنيا همچون  ــور نيست چرا كه در بسيارى از كش امنيت كش
سوئيس كه تا به امروز سابقه هيچ گونه جنگى نيز نداشته اين خدمت 

وجود دارد ولى به نوعى ديگر و با شرايطى متفاوت.
■ در سال هاى پيش از اين فروش خدمت سربازى تجربه شد 
و اين تجربه گرچه به گفته بســيارى از مسئوالن تجربه تلخى بود 
ولى بســيارى تلخى اين تجربه را به برخى ساز و كارهاى معيوب 
ــربازى  در آن زمان گره مى زنند و عنوان مى كنند كه اگر فروش س
ــربازى در اختيار ديگر  انجــام شــود و درآمد حاصل از فروش س
ــربازان قرار گيرد بســيارى از مشــكالت از جمله حقوق پايين  س
ــر ازدواج و حتى مغايرت با  ــربازى در ام ــربازان، مانع بودن س س
عدالت در نظام فعلى سربازى مرتفع مى شود. آيا چنين طرحى در 

دست بررسى قرار دارد؟
ــود افراد ضعيف جامعه در درون خود  ــئله باعث مى ش ■ اين مس
ــاس تبعيض كنند و  ــبت به افراد غنى و بهره مند از امكانات، احس نس
اين موضوع قطعًا به سرخوردگى هاى روحى براى وى منجر مى شود. 
ــد و خدمت تنها  ــراد ثروتمند خدمت نمى كنن ــذا اين تبعيض كه اف ل
ــا دامن مى زند. لذا  ــق دارد بر اين تبعيض ه ــه افراد فقير جامعه تعل ب
ــر گرفتن جهات مختلف  ــربازى بدون در نظ پرداختن به موضوع س

آن امكان پذير نيست.
■ با توجه به اين مسائل در حال حاضر جدى ترين گزينه براى 

تغيير در خدمت سربازى چيست؟

حــــــال  در   ■
ــتاد كل  حاضر آنچه س
بر  ــلح  مس ــاى  نيروه
روى آن متمركز است 
نوع  ــردن  ك نزديك تر 
براى  سربازى  خدمت 
تناسب  به  ــموالن  مش
تحصيالت و تخصص 
لذا طرح ها  ــت.  آ نهاس
ــش رو  پي ــات  اقدام و 
ــت كه  ــى اس در جهت
ــربازان  س ــدا  ابت در 
ــى  كارشـــناس داراى 
همچـــــون  ــد  ارش
دكترى  مقطع  سربازان 
ــدرك  ــا م ــب ب متناس
و  مهارت  ــى،  تحصيل
ــه كار  ــان ب تخصصش
ــونـد و پس  گرفته ش
ــاز و كار  از آن اين س
داراى  ــربازان  براى س
و  ــى  كارشناس مدرك 
ــود.  ش اجرا  ــر  پايين ت
ــتاد كل  در مجموع س
ــى در  ــرايط فعل در ش
ــى  حال مطالعه، بررس
و انجام اقداماتى است 
ــترده تر شدن  كه به گس
عرصه خدمت سربازان 
ــب شدن نوع  متناس و 

فعاليت آن ها در دوره وظيفه عمومى با تخصص و مهارت آن هاست.
■ يعنى در حال حاضر تمام سربازان داراى مدرك دكترى در 

موقعيت متناسب با تخصصشان فعاليت مى كنند؟!
ــتند در دو گروه قرار  ــه داراى مدرك دكترى هس ــربازانى ك ■ س
دارند؛ پزشكان و غير پزشكان. لذا به كارگيرى آن ها نيز با توجه به نوع 
ــان متفاوت است. به عنوان مثال در شرايط فعلى 100 درصد  مداركش
پزشكان در موقعيت تخصصى خود بكار گرفته مى شوند و اين ميزان 
ــاير سربازان داراى مدرك دكتراى غير پزشكى بيش از  در ارتباط با س

80 درصد است.
ــال هاى اخير بحث هاى بســيارى  ■ يكى از مواردى كه در س
ــربازى حرفه اى است كه هر روز  پيرامون آن به راه افتاده بحث س

برخى ها از لزوم آن ســخن مى گويند و برخى ديگر از نفى آن. آيا 
ــرايط فعلى برنامه اى براى ورود به بحث سربازى حرفه اى و  در ش

تغيير در ساختار سربازى عمومى وجود دارد؟
■ متأسفانه از لفظ سربازى حرفه اى برداشت هاى متفاوت و گاهًا 
ــن و مدافعين اين موضوع،  ــود دارد و هريك از منتقدي متضادى وج
تعريف خاصى از آن ندارند. لذا اگر منظور از سربازى حرفه اى آنست 
ــب با تخصص و مهارت خود در دوران خدمت  ــربازان متناس كه س
به كار گرفته شوند، بايد بگويم كه اين موضوع در حال حاضر از سوى 
ــود و ساز و كارهاى موجود  ــتاد كل نيروهاى مسلح پيگيرى مى ش س
ــت ولى اگر  ــمت اين مفهوم در حال تغيير اس در جهت حركت به س
سربازى حرفه اى به معناى آنست كه مدت زمان سربازى تغيير كند و 
ــاله شده و تنها برخى  از مشموالن  به قول بعضى ها زمان خدمت 5 س

به خدمت اعزام شوند،اين 
ــى   ــد بررس ــئله نيازمن مس
ــــت گذارى هاى  سياس و 
كالنى است كه به سادگى 
نمى توان درباره آن موضع 

گرفت.
■ يكــى از انتقاداتى 
ــازمان وظيفه  ــه س ــه ب ك
عمومى وارد اســـت و 
تا حد زيادى اين انتقاد به 
محدوديت هـاى امكاناتى 
ــاز  ــى كشــور ب و جمعيت
ــش از اين  مى گردد و پي
توضيحــات  شــما  ــز  ني
آن  ــون  پيرام را  ــى  كامل
ــربازان  ــد، توزيع س دادي
ــق  ــى در مناط ــر بوم غي
مختلف كشــور است كه 
عالوه بر مشكالت روحى 
براى سربازان،  هزينه هاى 
مالى بسيارى نيز بر دوش 
نيروهاى مسلح  ستاد كل 
ــام وارد مى كند. آيا  و نظ
ــن هزينه ها  تخمينى از اي

وجود دارد؟
ــرانه  ــه س گرچـــ  ■
ــربازان در كشور عددى  س
ــده  ــخص و احصاء ش مش
ــفانه  متأس ــى  ول ــت  اس
ــاى  هزينه ه از  ــرآوردى  ب
ــده به نظام از محل خدمت سربازان در مكانى غير از محل  تحميل ش
سكونت آن ها كه شامل هزينه هاى اسكان، خورد و خوراك و بسيارى 
از هزينه هاى ديگر است، انجام نشده است. ولى با اين وجود ستاد كل 
ــت هاى خاص به دنبال كاستن از اين  ــلح با اتخاذ سياس نيروهاى مس

هزينه ها براى سربازان و نظام است.
■ توضيحى راجع به اين سياست ها مى فرماييد...

ــه غير از  ــربازانى كه در محلى ب ــى براى س ــتادكل امتيازات ■ س
ــت. به عنوان  ــود خدمت مى كنند درنظر گرفته اس ــكونت خ مكان س
ــب محل  ــربازان به تناس ــال زمان خدمت و ميزان مرخصى اين س مث
ــت و سربازانى كه در اين  ــرايط مكانى آن ها متفاوت اس خدمت و ش
ــربازان مناطق عملياتى درگير با  ــت كه به س امتيازات به اندازه اى اس

توجه به دستورالعمل ستاد كل نيروهاى مسلح بيش از 7 ماه مرخصى 
ــربازان  ــكالتى براى س ــت. لذا گرچه كماكان مش اختصاص يافته اس
ــتادكل نيروهاى مسلح با چنين امتيازات  غيربومى وجود دارد ولى س
ــت هايى به دنبال متعادل كردن و يكسان ساختن شرايط براى  و سياس

تمامى سربازان است.
ــام معظم رهبرى و تاكيد ايشــان بر  ■ با توجه به ســخنان مق
ــن نرخ زاد و ولد در كشــور،  ــت و لزوم باال رفت ــش جمعي افزاي
ــه عنوان عاملى در باال رفتن ســن ازدواج  ــربازى را ب برخى ها س
ــى مى كنند و از  ــش نرخ زاد و ولد در كشــور معرف ــع كاه و بالتب
لزوم تغييرات جدى در ساختار آن همچون سربازى دختران سخن 
مى گويند. به نظر شما اين انتقادات تا چه اندازه صحيح است و آيا 
ــاختار نظام وظيفه  براى تحقق مطالبات رهبرى نيازمند تغيير در س

احساس مى شود؟ 
ــد يك ايده مطرح  ـــــــــربازى دختران تنها در ح ــث س ■ بح
ــز تصميم گيرى مطرح  ــت و در حال حاضر اين موضوع در مراك اس
ــربازى با باال رفتن سن  ــى ارتباط خدمت س ــت. همچنين بررس نيس
ــور نيازمند يك  ــع كاهش نــــــرخ زاد و ولد در كش ازدواج و بالتب
ــيارى از افرادى كه  ــت چراكه بس ــه و تحقيق دقيق و جامع اس مطالع
خدمت سربازى را نگذرانده اند نيز ازدواج نكرده اند و مهم ترين عامل 
ــا فرهنگ رايج در ميان  ــن ازدواج در جامعه امروز م در باال رفتن س

مردم است. 
در شرايط فعلى بيش از 8 درصد از سربازان متأهل هستند و اين 
در حالى است كه بسيارى از سربازان غايب كه خدمت سربازى را نيز 
نگذرانده اند كماكان مجردند. لذا نمى توان به طور قطع عنوان كرد كه 
سربازى عامل باال رفتن سن ازدواج است. همچنين متأسفانه بسيارى 
ــئله كاهش  ــروز تمايلى به فرزند ندارند و لذا مس ــاى ام از خانواده ه
ــور را نمى توان به بحث خدمت سربازى پسران مرتبط  مواليد در كش
ــدون هرگونه پايه  ــائلى معموالً ب ــت. لذا مطرح كردن چنين مس دانس
علمى از سوى كسانى صورت مى گيرد كه آگاهى كافى نسبت به اين 
ــد، از اين رو بدون انجام هيچ گونه كار علمى نمى توان  موضوع ندارن

اظهارنظرى راجع به اين موضوع كرد.
ــربازى به غير از  ■ با توجــه به اينــــــــــكه خدمت س
تأمين نيازهاى دفاعى كشور وجوه مثبت ديگرى نيز براى سربازان 
ــتادكل  دارد و از طرفى خدمت ســــــربازى با وجود تالش س
نيروهاى مسلح و سازمان وظيفه در اتخاذ بهترين سياست و اجراى 
بدون كم و كاست قانـــــون، هنوز داراى مشكالت و مضرات 
غير قابل كتمانى اســــــت. لذا اگر بدون در نظر گرفتن نيازهاى 
ــربازى نگاه كنيم، كفه ترازوى  دفاعى و امنيتى كشــور به مقوله س
سربازى به سمت مشــكالتش متمايل مى شود و يا ثمرات . فوايد 

آن؟
ــيم كه  ــى اگر به اين نتيجه برس ــت كه حت ــت امر آن اس ■ واقعي
ــور به وجود سربازان با توجه به بحث دفاعى نيازى ندارد چيزى  كش
ــربازى كاسته نخواهد شد. البته در صورت عدم نياز  از الزام و ضرورت س
ــربــــازى تغيير  ــكل خدمت س به ضرورت هاى دفاعى بالتبع بايد ش
ــن دوره نمى توان  ــيل بزرگ اي ــد ولى به نظر من با توجه به پتانس كن
ــت. چراكه با تغيير  ــى كرد و از ضرورت آن كاس ــم پوش از آن چش
ــاز جامعه و جوانان،  ــب با ني ــاختار و آموزش هاى اين دوره متناس س
مى توان از اين فرصت براى ورود جوانان به جامعه استفاده كرد و از 
ــب مهارت هاى  اين دوران به بهترين نحو براى آموزش  زندگى و كس
ــاندن آسيب هاى زندگى و ارائه راهكار مناسب  الزم و همچنين شناس
ــرايط فعلى خدمت  ــر در ش ــذا گرچه تغيي ــتفاده كرد. ل ــه آن ها اس ب
ــت ولى با اين وجود در  ــربازى از جمله ضرورت هاى موجود اس س
ــربازى با شرايط فعلى نيز به عنوان عاملى  فرهنگ عمومى جامعه، س
ــدن  ــراى ورود به جامعه و در اصطالح مرد ش ــى جوانان ب در آمادگ

محسوب مى شود.

گفت وگو:محمد قربانى

رئيس سازمان نظام وظيفه عمومى تشريح كرد

آخرين تغييرات خدمت سربازى و معافيت ها 

عكس: خبرگزارى تسنيم

■  اشاره:
ــربازگيرى در مجلس  ــربازى با نام س ــال 1294 كه اولين قانون مرتبط با خدمت س از س
ــه مواردى بوده كه  ــيد، تا امروز خدمت وظيفه عمومى از جمل شــوراى ملى به تصويب رس
ــه دليل فراگير بودن آن همواره مورد توجه جوانان، خانواده ها و بيشــتر اقشــار جامعه بوده  ب
است. در طول اين مدت، قوانين ابتدايى خدمت وظيفه عمومى و قوانين مرتبط با مشموالن و 

ــت آن ها تغيير كرده و اين تغييرات گاه به مذاق برخى خوش آمده و گاه كام  چگونگــى خدم
برخى ديگر را تلخ كرده است. از اين رو بحث خدمت سربازى همواره به عنوان يك موضوع 

فراگير توجه بسيارى از افراد را به خود جلب كرده است.
ــيد حميد صدرالسادات رئيس سازمان نظام وظيفه عمومى در گفت و گو با تسنيم  سردار س

آخرين تغييرات خدمت سربازى و معافيت هارا تشريح كرد.

دعـــوت بـه همــكـــارى

آموزش

با انگيزه ها، در آموزشگاه و شركت 
ما كار ياد بگيريد و با ما همكار شويد 

آسانسور، دوربين مداربسته، 
درب اتوماتيك،آيفون تصويرى، دزدگير 

اماكن، خودرو و اعالم حريق، جك 
پاركينگى، آنتن مركزى و ... همراه با 
كارآموزى رايگان بر سر پروژه هاى 

واقعى+ اعطاى سابقه كارى
66537734
66523934

بيمه 

دعوت به همكارى بيمه كارآفرين
(خانم و آقا)

باسابقه كار بيمه
بلوار المپيك ساختمان داروخانه

شبانه روزى مستوفى طبقه 3 واحد 5

بازارياب 

يك نفربازارياب حرفه اى
در زمينه حمل و نقل كاال ومسلط به 

زبان انگليسى ارسال رزومه :
info@na�starabar.com

كارمند فعال جهت بازاريابى

و پيگيرى قراردادها

 allianceiro�ce@yahoo.com

برنامه نويس

برنامه نويس با تجربه
VB.Net، SQL ارسال رزومه به:
info@tehranstock.com

كارشناس
SharePoint مسلط به 
info@msproject.ir
شبكه آواگستر درراستاى تكميل 

تيم نرم افزارى خود از تعدادى 
برنامه نويس خانم مسلط به PHP و 
jQuery دعوت به همكارى مى نمايد.

dev@avagostar.com

 

PHP برنامه نويس مسلط به

CSS وجاوااسكريپتMY SQL 

jobs@aryaweb.com

PHPبرنامه نويس
از تعدادى برنامه نويس 
PHP پاره وقت مسلط به

jquery  و آشنا به 
 phpfox و wordpress
دعوت به همكارى مى نمائيم.

 job@bonsa.co

تعميركار

كارشناس / تكنسين
 تعمير بردهاى الكترونيك ارسال 

رزومه:
dm_genset@yahoo.com

مركزخدمات شركت ياس
 جهت تكميل كادرخدمات 
پس از فروش از افراد مجرب 
و باسابقه دعوت به همكارى

 مى نمايد. سخت افزار-نرم افزار-
پذيرش ارسال رزومه به :

info@yaas.mobi

سرپرست تعميرگاه سوارى
 سايپا با 10 سال سابقه كار جهت تعميرگاهى 

در كيلومتر17 مخصوص كرج؛درحال راه 
اندازى با 5000مترمربع مساحت

ارسال رزومه: 44991648

تكنسين 

يك شركت
 توليدى واقع دركيلومتر18 جاده 

مخصوص كرج ازيك نفر تكنسين برق 
يامكانيك ماهرجهت تعميرونگهدارى 
ماشين آالت صنعتى حداقل 3سال 

سابقه و حداكثر35 سال سن دعوت به 
همكارى مى نمايد.
فكس: 44987248

( تكنسين الكترونيك )  جهت 
نصب و سرويس درمحيط هاى صنعتى 

با حقوق ثابت و پورسانت
 (محدوده شادآباد ) 

techman722@gmail.com

به 5 نفر تكنسين
مونتاژكار SMD نيازمنديم . ارسال 

رزومه به آدرس ايميل زير :
jobir1976@yahoo.com

ديپلم / فوق ديپلم/ ليسانس 
الكترونيك (آشنا به تعميرات)

كيلومتر 14 جاده مخصوص
Factorycareers@infotech-co.

com 
يك شركت توليد كننده

 قطعات خودرو
درمنطقه تاكستان قزوين

جهت تكميل كادرفنى خود به
 تخصص هاى ذيل نيازمند است

تكنسين مكانيك - برق - الكترونيك
با حداقل 4 سال سابقه كار

متقاضيان مى توانند مدارك خودرا به 
شماره 44181847 فاكس نمايند.

 

نصاب وايمكس (مبين نت)
 باتجربه نيازمنديم
hr@endco.net

تكنسين كامپيوتر
 آشنا به امورشبكه و سخت افزار در 

مهندسين مشاور ايميل :
 cv@zaminkavan.com

فوق ديپلم كامپيوتر
مسلط به شبكه جهت همكارى 
درشركت توليدى واقع درشهرك 

صنعتى پرند نيازمنديم
asiabaspar@yahoo. com 

جهت واحدفنى مهندسى
 نگهدارى وتعميرماشين آالت 

به يكنفر تكنسين آقا 
باحداقل6سال سابقه كار نيازمنديم شركت 

معتبر توليدى
 واقع درشهرك صنعتى شمس آباد

HameedFatahian
@ behinehavar.com

حسابدار

فوق ديپلم يا ليسانس
حسابدارى جهت پيگيرى مطالبات

محل كار: كيلومتر 17 مخصوص كرج 
 employee@nahadin.com

حسابدار آشنا به امور پرسنلى
بيمه و امور مالياتى جهت شركت 

بازرگانى ارسال رزومه:
 info@salmangroup.ir

حسابدار مجرب
و مسلط به تدبير

با سابقه كار (محدوده ولنجك)
 jobs@sisalco.com

 

طراح

به يك نفر 3D كار
 ماهر مسلط به 3DMAX حداقل 
با 3 سال سابقه كار ارسال رزومه به 

najdtrading@gmail.com

 

به يك فتوشاپ كار ماهر

 نيازمنديم

Alborz_act@yahoo.com

طراح گرافيگ حرفه اى
 نيازمنديم

info@ima-adv.com

گرافيست
 مسلط به كرل،فتوشاپ فلش 

،اينديزاين
aqdco3@gmail.com

طراح وگرافيست
كانون تبليغاتى محدوده سه راه 

طالقانى
Job77629185@gmail.com 

كارشناس

كارشناس آزمايشگاه مواد
 سراميك و لعاب با 5 سال سابقه كار 

درصنعت سراميك ولعاب جهت شركت 
بازرگانى محدوده سعادت آباد.

atc22136213@gmail com

شركت بازرگانى
مهندس علوم و صنايع غذايى مسلط به 
زبان انگليسى و سابقه فروش مواد اوليه
 sn.abnoosfood@yahoo.com

يكنفر كارشناس

 سيستم هاى كنترل وابزاردقيق 

باسابقه كارمفيد جهت كار در يك 

شركت فنى و مهندسى در دفتر 

تهران نيازمنديم ارسال رزومه به :

job@razibandar.com

 

كاركر

يك شركت ساختمانى
 جهت اجراى بخش تاسيسات برق 

ومكانيكال يكى از پروژه هاى تهران به 
پيمانكار واجد شرايط نيازمنداست

novin_beton_co@yahoo.com

 

شركت بازرگانى
 به 2نفر كارگر نصاب آشنا به مبلمان 
با ضامن معتبر نيازمنداست ارسال 

رزومه به ايميل
 hrir22326@gmail.com

شركت توليدى و صنعتى
اتحاد موتور براى تكميل كادر خود از 
افراد واجد شرايط (آقا) با مشخصات 

ذيل دعوت به همكارى مى نمايد
مشخصات واجدين شرايط

كارگر خط توليد، مونتاژ كار و پرس كار 
با تحصيالت ديپلم 

واجدين شرايط مى توانند رزومه 
حاوى مشخصات فردى، سوابق 

تحصيلى، شغلى، آدرس و شماره تلفن 
خود را حداكثر ظرف مدت 3 روز به 
اين شركت ارسال نمايند و يا جهت 

تكميل پرسشنامه استخدامى به 
آدرس: كيلومتر 19 جاده قديم كرج، 
قبل از شهر قدس خيابان اسماعيل 
آباد، خيابان اول (فن آوران) پالك 7 

مراجعه  نمايند.
پست الكترونيك:

info@ettehad.com

 

مهندس

شركت توليدى واقع در 
شهرك صنعتى شمس آباد

مهندس صنايع آشنا به سيستم انبار با 3 
سال سابقه  كارمفيد استخدام مى نمايد

 Info@sahandtaps.com

شركت تحقيقاتى توليدى
كارشناس مخابرات- الكترونيك
داراى تجربه در زمينه مدارهاى 
 RF آنالوگ با فركانس باال و
 Saerjob@yahoo.com

كاردان ياكارشناس الكترونيك
داراى سابقه كار

ارسال رزومه به آدرس:
 info@tbarcode.net

مهندس صنايع  جهت برنامه  ريزى 
توليد دركارخانه فوم نيازمنديم شركت 
توليدى واقع در شهرك صنعتى شمس آباد

Hameed.Fatahian@
 behinehavar.com

يك شركت توليدى صنعتى 
جهت پروژه عمرانى  نيازمند يكنفر مهندس 
دفتر فنى با حداقل 7 سال سابقه مى باشد 

ارسال رزومه با حقوق درخواستى
 Emadyp@yahoo.com

مهندس عمران با 5 سال سابقه كار 
مسلط به تهيه صورت وضعيت براى 
كار دردفتر فنى كارگاه درشهرستان 

ياسوج دورنگار: 88965262

 

 IT كارشناس

آشنا به امورشبكه

 Resume@abangansanat.com

مدير توليد رنگسازى آقا
نيازمنديم

ارسال رزومه:
 cv@nilifam.com

يكنفر مهندس آقا درشركت توليدى و 
صنعتى  حداقل ليسانس با گرايشات مكانيك 
يا برق  با 3سال سابقه  كارى مرتبط  آشنايى 

با زبان انگليسى جهت مكاتبات و مكالمات
 o�ce@novintejarat.com

يك شركت توليدى  جهت تكميل واحد 
تحقيق و توسعه نيازمند تعدادى متخصص 

مجرب مسلط به سيستم هاى ميكروكنترلرى 
به صورت تمام وقت مى باشد

Esrc.electronics@gmail.com

شركت كيامان دانش 
مهندس برق حداقل 1سال

سابقه كار ارسال رزومه:
info@kmdco.co

مهندس عمران ومعمارى
فارغ التحصيالن دانشگاه هاى تهران

دراولويت مى باشند.
rbs_pars@yahoo.com

يك شركت با سابقه IT به 2 نفر 
كارشناس پشتيبانى با حداقل

 2 سال سابقه كار آشنا به
 SQL server  نيازمند مى باشد.

 job@citexco.com

مهندس نرم افزار، مسلط به 
C#,ASP.net و SQL زبان انگليسى 

جهت يك پروژه بانكى 
sejob@dkp.ir

انبادار

انباردار با 3 سال سابقه
آشنا به كامپيوتر (محل كار : 

چهاردانگه)
 negar@afrasiabigt.com

شركت سهامى خاص كمك 
انباردار آقا مسلط به  يك نرم افزار 
مالى ليسانس حداكثر سن 35 سال 

يكسال سابقه - ساكن تهران
 empiran@gmail.com

انباردار با حداقل 5 سال

سابقه كار جاده آبعلى- خرمدشت

 info@aisamobl.com

 

نقشه كش ونقشه بردار

نقشه كش صنعتى 3بعدى
شهرك صنعتى شمس آباد

 POS.PSP@gmail.com

مهندس نقشه كش 
فاز 2 سازه ساختمان هاى بلند مرتبه

با حداقل 5 سال سابقه كار
مفيد و ومستند

 dasht25@yahoo.com

فوق ديپلم نقشه كشى صنعتى
 Solidwork مسلط به

 info@sanayemachine.com

نقشه كش
 Xsteel آشنا به 

 shopsteel92@gmail.com

دکتر سیدرضا صالحی امیری

امیر مرتضی حسن پور

فرامرز می آبادیمسعود سیدی

دکتر مهدی جهانگیری

سردار سید حمید صدرالسادات

عبداهلل زادمراد

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی زمدکتر مرتضی بانک

سیدابولحسن مهدویدکتر علیرضا حیدرآبادی

محمود یوسفیان اهری
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رویداد نگاری یک سال تالش

مرداد94 بهمن 93

آبان94

دی94

بهمن94شهریور94اردیبهشت 94

اسفند 94مهر94

خرداد 94

تیر94

اسفند 93

برگزاریانتخاباتفدراسیون
هندبال

دوازدهمیناردویتیمملی
نوجواناندختر

 اولیناردویتیمملی
جوانان،تهران

اعزامتیمملیبزرگساالن
بهپنجمیندورهمسابقات

قهرمانیساحلیآسیا،عمان
کالستوجیهیزنانهندبال

ساحلی،اصفهانوتهران
دومیندورهدانشافزایی

مدرسانهندبالکشور،
کرمانشاه

 سمینارداورانوناظرانو
مربیانلیگبرترهندبالزنان،

قزوین
اعزام2داوربهسمپوزیوم

IHF،امارات

 اولیناردویتیمملی
بزرگساالن،مشهد

اعزام2داوربهمسابقات
جوانانجهان،برزیل

 هشتمیناردویتیمملی
جواناندختر،تهران

اولیناردویتیمملی
جوانانپسر،تهران

اعزام2ناظربهمسابقات
نوجوانانجهانروسیه

اعزامتیمملیجواناندختر
بهسیزدهمیندورهقهرمانی

جوانانآسیا،قزاقستان
اعزامتیمملیبزرگساالن

بهتورنمت4جانبهاسلوانیو
کسبنایبقهرمانی

برگزاریاولیندوره
مسابقاتنوجوانانجشنواره

بینالمللینهادریاست
جمهوریباحضور82تیم
داخلیو6تیمخارجی،

مشهد
برگزاریچهارمیندوره

مسابقاتپیشکسوتانکشوربا
حضور8تیم،مشهد

برگزارییازدهمیندوره
مسابقاتلیگبرترزنانبه
صورترفتوبرگشتبا

حضور8تیم
برگزاریسومیندوره
مسابقاتهندبالساحلی

جوانان)منطقهیک(،بوشهر

اعزامتیمملیبزرگساالنبه
تورنمتبینالمللیتونسبا

حضورچهارتیموکسبمقام
نایبقهرمانی

جشنبدرقهتیمملیو
رونماییازپیراهنتیمملی،

تهران
اعزامتیمملیبزرگساالنبه
مسابقاتانتخابیالمپیکریو

درقطروکسبمقامنایب
قهرمانی

اعزامتیمملیبزرگساالنبه
تورنمتبینالمللیلهستان
باحضورچهارتیموکسب

مقامسوم
نهمیناردویتیمملی

بزرگساالن،آلمان
دهمیناردویتیمملی

بزرگساالن،کیش
برگزاریکالسویژهداوران

زن،تهران
اعزامتیمملیبزرگساالن
بههفدهمیندورهمسابقات

قهرمانیجامملتهایآسیاو
انتخابیجهانی2017،بحرین

هفتمیناردویتیمملی
نوجوانانپسر،ورامین

 برگزاریبیستوسومین
دورهمسابقاتجوانان

شهرهایکشورباحضور40
تیم،مشهد

اعزام2داوربهمسابقات
باشگاههایجهان،قطر

اعزام2داورجهتشرکت
IHFدرکالسبینالمللی

Trophy،تایلند
اولیناردویتیمملی

نوجوانان،اصفهان
سمینارداورانوناظران

لیگبرتر،مشهد

برگزاریپنجمیندوره
مسابقاتدستهیک

باشگاههایکشورباحضور14
تیم،بوشهر

چهارمیناردویتیمملی
نونهاالنپسر،ماهشهر

برگزاریچهارمیندوره
مسابقاتنوجواناندختربا

شرکت21تیم،مبارکه
برگزاریچهارمیندوره

مسابقاتدسته2باشگاههای
کشورباحضور18تیم،

سمنان
هفدهمیناردویتیمملی

جوانانپسر،کیش

برگزاریسومیندوره
مسابقاتدسته2زنانبا

حضور8تیم،قزوین

برگزاریسومیندوره
مسابقاتهندبالساحلی
جوانان)منطقه2(،ساری
برگزاریاولیندوره

مسابقاتهندبالساحلی
نوجوانان،ساریپنجمین

اردویتیمملیبزرگساالن،
کرواسی

اعزامعضوکمیتهفنی
مسابقاتگزینشیسهمیه

المپیکزنانآسیا،ژاپن 

 دومیناردویتیمملیساحلی
بزرگساالن،بوشهر

 چهاردهمیناردویتیمملی
نوجوانان،تهران

اعزامتیمملیبزرگساالن
بهپانزدهمیندورهقهرمانی

بزرگساالنآسیا،جاکارتا
اندونزی

فروردین 94

 برگزاریهمایشخانواده
بزرگهندبالتهران

هفتمیناردویتیمملی
ساحلیبزرگساالن،اصفهان
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انتخابی قهرمانی جهانی- فرانسه2017، بحرینجشن بزرگ هندبال
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اردوهای تدارکاتی تيم های ملیبرگزاري مسابقات

اردوهاي داخلي بزرگساالن  ]
1.اولین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/4/7-94/4/14 – مشهد
2.دومین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/4/21-94/5/1- تهران

3.چهارمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/7/10-94/7/26– تهران
4. پنجمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 93/5/11-93/5/18-تهران
5. هفتمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/6/29-94/10/3-تهران
6.دهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/10/17-94/10/22-كیش

7.یازدهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/12/18-94/12/28-تهران
اردوهاي  خارجي بزرگساالن  ]

1.سومین  اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/5/18-94/6/4-اسلونی
2.پنجمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/7/26-94/8/9-كرواسی

3.ششمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/8/11-94/8/17-تونس
4.هشتمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/10/3-94/10/9-لهستان

5.نهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ 94/10/9-94/10/16-آلمان

اردوهای تیم های ملی مردان :11تعداد مسابقات برگزار شده: 18 دوره

اردوهای تیم زنان: 8
جوانان: 4

پیشکسوتان: 1
مردان: 3

جوانان: 18

نونهاالن: 1

نونهاالن: 4

نوجوانان: 5

نوجوانان: 7

ساحلی: 7زنان: 4

مسابقات مردان  ]
1.برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتركشور آقایان به صورت رفت و برگشت با حضور 12 تیم

2.برگزاری پنجمین دوره مسابقات دسته یک باشگاههای كشور با حضور 14 تیم در بوشهر94/11/18-94/11/10
3. برگزاری چهارمین دوره مسابقات دسته دو  باشگاههای كشور با حضور 18 تیم در سمنان 94/11/29-94/11/23

4.برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات جوانان شهرهای كشور باحضور 40 تیم در مشهد 94/6/10-94/6/3
5.برگزاری سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی جوانان)منطقه یک( بوشهر-94/7/12-94/7/9
6.برگزاری سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی جوانان)منطقه دو( ساری-94/7/21-94/7/17

7.برگزاری اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان ساری-94/7/21-94/7/17
8.برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان باشگاههای كشور باحضور 56 تیم در مناطق 8گانه دی ماه

9.برگزاری دور نهایی پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان باشگاههای كشور باحضور 16 تیم در مناطق 8گانه اسفند ماه
10.برگزاری اولین دوره مسابقات نوجوانان جشنواره بین المللی نهاد ریاست جمهوری باحضور 82 تیم داخلی و6 تیم خارجی در مشهد 94/6/1-94/5/24

11.برگزاری سه دوره مسابقات نونهاالن قهرمانی كشور باحضور 52 تیم درمناطق 7 گانه و دور نهایی آن با حضور 14 تیم در شیراز 94/9/9-94/9/3
12.برگزاری چهارمین دوره مسابقات پیشكسوتان كشور با حضور8 تیم مشهد-94/6/3-94/5/28

13.برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان در 8 منطقه استعدادیابی)ساری،قزوین،تبریز،كرمانشاه،اصفهان،یزد،دهدشت،جهرم(

مسابقات  زنان  ]
1. برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته یک كشور بانوان با حضور 14 تیم در بندرعباس 94/10/6-94/9/28

2. برگزاری یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان كشوربه صورت رفت و برگشت94/7/2-94/10/10 با حضور 8 تیم 
3. برگزاری چهارمین دوره مسابقات نوجوانان بانوان كشور با شركت 21 تیم در مباركه اصفهان 11/23-94/11/16

4. برگزاری سومین دوره مسابقات دسته دوم بانوان با حضور 8 تیم در قزوین-94/12/7-94/12/1

اردوهاي  داخلي تیم ملي جوانان  ]
اولین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/5/1-94/5/4-تهران

دومین اردوی تیم ملی جوانان  از تاریخ 94/5/16-94/5/21-تهران
سومین تیم ملی جوانان از تاریخ 94/5/21-94/5/26- مشهد

چهارمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/5/26-94/6/5-تهران
پنجمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/6/9-94/6/18-تهران

ششمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/6/20-94/6/28-تهران
هفتمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/7/14-94/7/20-تهران

هشتمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/8/4-94/8/10-اصفهان
نهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/8/12-94/8/18-تهران
دهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/8/19-94/9/1-تهران

یازدهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/9/1-94/9/10-تهران
دوازدهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/9/14-94/9/19-تهران

سیزدهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/9/20-94/9/28-تهران
چهاردهمین  اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/10/1-94/10/15-تهران

پانزدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/10/18-94/10/29- اصفهان
شانزدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/11/1-94/11/13- تهران
هفدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ94/11/29-94/12/12- كیش

هجدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/12/15-94/12/25- تهران

اردوهاي  داخلي تیم ملي نوجوانان  ]
اولین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/6/23-94/6/26-اصفهان

دومین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/6/26-29-94/6-اصفهان
سومین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/6/29-94/7/1-اصفهان
چهارمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/8/4-94/8/7-یاسوج
پنجمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/8/7-94/8/10-یاسوج

ششمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/9/27-94/10/3-تهران
هفتمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 94/10/30-94/11/6-ورامین

اردوهاي  داخلي تیم ملي نونهاالن  ]
1. اولین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ 94/9/20-94/9/24-بوشهر

2. دومین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ 94/9/24-94/9/27-بوشهر
3. سومین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ 94/11/8-94/11/10-ماهشهر

4. چهارمین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ 94/11/10-94/11/13-ماهشهر

اردوهاي  تدارکاتی تیم ملي  هندبال ساحلي  ]
اولین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 93/11/10-93/11/15 - بوشهر

دومین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 94/12/13-94/12/18-بوشهر
سومین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ  94/12/24-94/12/29-اصفهان

چهارمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 94/1/7-94/1/11-اصفهان
پنجمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 94/1/15-94/1/18-تهران

ششمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 94/1/22-94/1/27-بوشهر
هفتمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ 94/1/30-94/2/4-اصفهان

اردوهاي  تدارکي تیم ملي  جوانان دختران  ]
اولین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/2/1-94/2/3- تهران

دومین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ94/2/3-94/2/5– تهران
سومین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/2/14-94/2/22– تهران

چهارمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ 94/2/27-94/3/2– تهران
پنجمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ94/3/12-94/3/19–تهران
ششمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  94/4/6-94/4/12-تهران
هفتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  94/4/19-94/4/26-تبریز
هشتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  94/5/2-94/5/12-تهران
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دوره هاي آموزشي

تعداد كل دوره هاي مربي گري: 64 دوره
مردان: 31
زنان: 33

 عنوان دوره  ]
درجه سه 21 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه سه 25 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه دو 4 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه دو 4 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه یک 6 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه یک 4 كالس

 محل برگزاري  ]
در شهرهای :آذربایجان شرقی2،گلستان،فارس،سیستان و بلوچستان ،كهكیلویه ،تهران ،قم ، خراسان رضوی2،

كرمان،مازندران،ایالم،كردستان،شهركرد،اصفهان3،كرمانشاه،آذربایجان غربی ،اردبیل،

 محل برگزاري  ]
 اصفهان3، قم،سیستان و بلوچستان2،آذربایجان شرقی،یزد،چهارمحال بختیاری2،خراسان 
رضوی2،تهران4،گیالن،آذربایجان غربی،خوزستان4،كهكیلویه و بویراحمد،فارس،هرمزگان

 محل برگزاري  ]
اصفهان،تهران،شهركرد،تبریز

 محل برگزاري  ]
اصفهان،قم،تهران ، ایالم

 محل برگزاري  ]
اصفهان، اهواز،كرمانشاه، لرستان، تبریز

 محل برگزاري  ]
اصفهان،آذربایجان شرقی،خوزستان ،خرم آباد

تعداد كل دوره هاي داوري: 26 دوره
مردان: 15

زنان: 11

 عنوان دوره  ]
درجه سه 11 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه سه 8 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه یک 2 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه یک 1 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه دو 1 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه دو 2 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه ملی 1 كالس

 عنوان دوره  ]
درجه ملی 1 كالس

 محل برگزاري  ]
ارومیه،بیرجند،مشهد،خرم آباد،زاهدان2،خوزستان،بم ،بوشهر،تهران و كالس ساحلی اصفهان یزد

 محل برگزاري  ]
بوكان،آبادان،سبزوار،لنجان،بابل،تهران، سیرجان+كالس ساحلی اصفهان

 محل برگزاري  ]
تبریز،دهدشت

 محل برگزاري  ]
تبریز

 محل برگزاري  ]
یزد

 محل برگزاري  ]
شیراز، بابل

 محل برگزاري  ]
دهدشت

 محل برگزاري  ]
-

حضور در مسابقات قاره اي و بين المللي

حضور در رويدادهاي خارجي: 8 دوره

اعزام مربیان و داوران: 6 اعزام 

مردان: 6
زنان: 2

مردان  ]
1.اعزام تیم ملی بزرگساالن به پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ساحلی آسیادر تاریخ 94/2/9-94/2/18 )عمان اردن(

2.اعزام تیم ملی بزرگساالن به مسابقات انتخابی المپیک2016 ریو  در تاریخ 94/8/21-94/9/6 )دوحه قطر()كسب مقام دوم(
3.اعزام تیم ملی بزرگساالن به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جام ملت های آسیا و انتخابی جهانی2017 در تاریخ 94/10/23-94/11/9 )بحرین(

4.اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی اسلوانی با حضور چهار تیم94/5/18-94/6/4 )كسب مقام دوم(
5.اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی تونس با حضور چهار تیم 94/8/11-94/8/17 )كسب مقام دوم(

6.اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی لهستان با حضور چهار تیم 94/10/3-94/10/9 )مقام سوم(

 زنان  ]
1.اعزام تیم ملی بزرگساالن به پانزدهمین دوره قهرمانی بزرگساالن آسیا از تاریخ 93/12/23-94/1/2 )جاكارتا اندونزی( 

2.اعزام تیم ملی جوانان بانوان به سیزدهمین دوره قهرمانی جوانان آسیا از تاریخ 94/5/17-94/5/24 )قزاقستان( 

1- اعزام 2داور جهت شركت در كالس بین المللی  IHF Trophy زیر نظر فدراسیون جهانی در تایلند مورخ 94/6/16 به مدت 5 روز
2- اعزام دو داور جهت قضاوت مسابقات جوانان جهان و شركت در كالس توجیهی برزیل -94/4/29 به مدت 10 روز

3- اعزام دو  ناظر جهت نظارت برمسابقات نوجوانان جهان روسیه در تاریخ 94/5/13 به مدت 10 روز
4- اعزام دو داور جهت قضاوت مسابقات باشگاه های جهان قطر در تاریخ 94/6/14 به مدت 7 روز

5- اعزام دو داور به سمپوزیوم 94/3/30-94/4/1 امارات
6- اعزام یک مربی به عنوان عضو كمیته فنی مسابقات گزینشی سهمیه المپیک زنان آسیا در تاریخ 94/7/28-94/8/3- ژاپن
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قهرمانی آسيا وانتخابی المپيک ریو  2016 ،قطرآماده سازی تيم های ملی
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جلسات و همایش هادوره های ویژه ی آموزش بدنسازی و مربيگری دروازه بانی

1. برگزاری كالس مربیگری بدنسازی هندبال توسط آقای نناد مدرس جهانی و مربی بدنساز تیم ملی در 8 منطقه كشور
2. برگزاری كالسهای پایه هندبال توسط مدرس جهانی آقای فلدمن در 6 منطقه

3. برگزاری كالسهای مربیگری دروازبانی هندبال توسط مربی تیم ملی در 8 منطقه
4. تهیه فیلم و سی دی آموزشی و ارسال به استانهای جهت ارتقاء علمی و استفاده مربیان تیمها

5. طراحی و تدوین بروشور آموزشی هندبال و ارسال به مناطق كشور
6. تهیه آئین نامه اجرایی و مالی كمیته مربیان و آموزش و ارسال جهت اجرا در استانها

7. برگزاری كالس تغذیه ورزشی برای مربیان تیم ملی بانوان تهران كمیته ملی المپیک-1394/11/12
8. برگزاری دومین دوره دانش افزایی مدرسان كشور در كرمانشاه 94/2/31

9. برگزاری كالس هم اندیشی مدرسین مربیگری در یاسوج شهریور 94
10. برگزاری كالس تغذیه و دوپینگ ویژه مربیان در مشهد شهریور 94

11. برگزاری كالس پیشرفته داوری آقایان و بانوان در هفت منطقه كشور 
12. برگزاری كالس توجیهی برای ناظرین ساحلی در اصفهان مورخ 94/2/20 به مدت 6 روز )بانوان(
13. برگزاری كالس توجیهی برای ناظرین ساحلی در تهران  مورخ 94/2/26 به مدت 2 روز )بانوان(

14. برگزاری كالس توجیهی داوران جوان به مدت 2 روز در تهران مورخ 94/1/16 
15. برگزاری كالس توجیهی ناظران جدید در مشهد از تاریخ 94/6/2 به مدت 7 روز

16. برگزاری كالس توجیهی داوران جوان به مدت 7 روز در مشهد مورخ 94/6/2
17. برگزاری كالس توجیهی داوران جوان به مدت 7 روز در مشهد مورخ 94/6/2 )بانوان(

18. برگزاری كالس توجیهی داوران ساحلی به مدت 5 روز در اصفهان مورخ 94/6/21 )آقایان(
19. برگزاری كالس توجیهی داوران ساحلی به مدت 5 روز در اصفهان مورخ 94/6/28)بانوان(

20. برگزاری كالس ویژه داوران كاندید قاره ای دو روزه تهران مورخ 94/10/18-94/10/19 )بانوان(

1. برگزاری همایش خانواده بزرگ هندبال تهران- 94/1/20 
2. اولین نشست خبری فدراسیون هندبال در سال 94 تهران-94/1/31

3. جلسه هماهنگی لیگ برتر بانوان تهران-94/2/9
4. جلسه ستاد جشنواره جام نهاد ریاست جمهوری تهران-94/2/15

5. سمینار داوران و ناظران و مربیان لیگ برتر هندبال بانوان قزوین-94/3/10-94/3/8
6. جلسه كمیته فنی تیم های ملی تهران-94/3/10

7. جلسه مسابقات هندبال ساحلی تهران-94/3/17
8. جلسه هماهنگی لیگ برتر هندبال آقایان تهران-94/3/23

9. جلسه هم اندیشی مدیران مناطق هشت گانه استعدادیابی تهران-94/3/23
10. جلسه هم اندیشی مدرسان هندبال یاسوج-94/3/19

11. جلسه مشورتی و مدیریتی فدراسیون هندبال )هیئت رئیسه(تهران-94/4/3
12. برگزاری ضیافت افطار تهران-94/3/31

13. جلسه ستاد برگزاری مسابقات جام نهاد ریاست جمهوری مشهد-94/4/29
14. جلسه سازمان تیم های ملی تهران-94/4/22

15. جلسه انجمن هندبال ساحلی اصفهان-94/4/27
16. گردهمایی روسای هیئتهای هندبال در خصوص بررسی مشكالت و حل مسائل ،رونمایی از حامیان مالی،قرعه كشی لیگ برتر آقایان،تقدیر و تشكر از روسای اسبق فدراسیون تهران-94/5/1 

17. جلسه تقدیر و تشكر از زحمتكشان و فعاالن جشن بزرگ هندبال تهران -94/5/12
18. جلسه هماهنگی مربیان ،ناظران و داوران لیگ برتر94 مشهد-94/5/27

19. جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های شركت كننده در بیست و یكمین دوره جشنواره جوانان شهرهای كشور مشهد-94/5/29
20. جلسه هیئتهای منطقه 3 به مدت سه روز تبریز-94/4/25

21. جلسه هم اندیشی مدیران منطقه 4 كرمانشاه-94/6/15
22. جلسه توجیهی تغذیه و دوپینگ برای مربیان هندبال آقایان و بانوان مشهد-شهوریور94

23. سمینار داوران لیگ برتر در مشهد از تاریخ 94/6/22 به مدت 6 روز
24. سمینار ناظران لیگ برتر در مشهد از تاریخ 94/6/24 به مدت 6 روز

25. جلسه هیئتهای منطقه 7 به مدت یک روز شیراز-94/6/26
26. جلسه شورای برنامه ریزی و ساماندهی مسابقات تهران-94/7/4

27. جلسه هم اندیشی و مسئولین كمیته های فدراسیون با روسای منطقه 1 مازندران-94/7/24
28. جشن بدرقه تیم ملی و رونمایی از پیراهن تیم ملی تهران-94/8/20

29. نشست هم اندیشی نواب رئیس به مدت سه روز مباركه اصفهان-94/9/6-94/9/4
30. جلسه هم اندشی مدیران منطقه 5 و6 تهران 94/9/9 در دو جلسه مجزا

31. سمینار داوران بانوان در تهران -94/9/13-94/9/11
3217. برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی فدراسیون تهران-94/12/10 اسفند94تالشنامه16
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وضعيت مالي در یک نگاه

مبلغ به ريالعنوان
16.500.000.000بودجهمصوبوزارتورزشوجوانان

14.500.000.000دریافتیازوزارتورزشوجوانان
5.300.000.000بودجهمصوبکمیتهملیالمپیک

3.383.000.000دریافتیازکمیتهملیالمپیک
17.883.000.000جمعبودجهدریافتي

35.000.000.000کمکهايدریافتیحامیان
52.883.000.000جمعمبالغدریافتي

57.844.335.879هزینههايفدراسیونتاپایانسال

 مسابقات بين المللی جام نهاد ریاست جمهوری، مشهد مقدس 
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بر اساس تصميم رياست محترم فدراسيون ايجاد مناطق به عنوان بازوان فدراسيون 
با هدف تمرکز زدايي، استفاده از خرد جمعی و پتانسيل های کشور، استعداديابی، 
پشتوانه سازي براي تيم هاي ملي، آموزش و شناخت فرصت ها و چالش های استان 

های کشور طراحي شد.
اين تصميم در جلسه هم انديشی خانواده بزرگ هندبال ارايه و پس از بحث و تبادل 

نظر تصميم گرفته شد، 6 منطقه پيشنهادی به 7 منطقه تقسيم و عملياتی شود.
بر اساس اين تصميم کالس آموزشی مربيگری هندبال پيشرفته پايه با مدرسی 
آقای فلدمن در شش منطقه و هر منطقه 5 روز برای مربيان مناطق 1 تا 6  برگزار شد. 

شور و هیجان هندبال در نونهاالن ایران زمین
مسابقات نونهاالن کشور در 3 بخش استانی – درون منطقه ای و مناطق شش گانه 
مطرح و اين رويداد بسيار مهم برگزار شد. در هر منطقه از هر استان حداقل 2 تيم و 
در هر منطقه 10 تا 16 تيم 16 نفره شرکت کردند. پس از آن مرحله نهايي نونهاالن 
با حضور 15 تيم از هر منطقه 2 تيم و ميزبان هم يک تيم بصورت متمرکز در ياسوج 

برگزار شد.
در جريان اين مسابقات 90 استعداد شناسايي و کشف شدند که 30 نفر از آنها باالی 

190 سانتي متر قد دارند.
در اين مدت رياست فدراسيون و سه نفر از رؤسای کميته ها در زمان های مختلف در 
جلسه ای  با حضور مدير منطقه، رؤسای هيأت های  استان منطقه و مسئولين انجمن 
هندبال آموزش و پرورش هر استان حضور يافته و از نزديک طی يک روز کليه مسائل 

و مشکالت فرصت ها و چالش های استان های مختلف را شناسايي شدند.

ستاد هندبال غرب کشور
در جلسه هم انديشی در منطقه 4 کشور )کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان( مقرر 
شد با توجه به فرصت ها و استعدادهای بسيار مطلوب غرب کشور ستاد اختصاصی به 

نام ستاد هندبال غرب کشور تشکيل شود.
اين ستاد فعاليت هاي زير را دنبال مي کند:

  جذب اسپانسر 
 بکارگيری متخصصان هندبال 

  جهت مشاوره در پيشرفت اين منطقه

  بررسی امکانات 
  استفاده از منابع اقتصاد و ارگان هايی که بتوانند به هندبال منطقه کمک كنند، 

مانند شهرداری، شورای شهر، پااليشگاه غرب ، کارخانجات سيمان غرب و ...

ارتقاء مناطق به 8 منطقه
جلسه  مديران مناطق جهت بررســی عملکرد و تعيين شرح وظايف و تشکيالت 
سازمانی کميته ها پس از تجربه 6 ماهه در فدراسيون هندبال تشکيل و در اين جلسه 
مقرر شد مناطق به 8 منطقه تبديل شود. همچنين آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه 

به تصويب رسيد. 
بر اساس آيين نامه: برگزاری کليه مسابقات فدراسيون از مينی هندبال تا اميد کشور 
در 3 مرحله استانی، درون منطقه ای و مناطق کشور، آموزش های داوری، مربيگری، 
درجه 2 به باال و کارگاه های دانش افزايي و استعداديابی به صورت منطقه ای اجرا 

مي شود.
مدير منطقه به عنوان نماينده فدراسيون با اختيارات کامل در منطقه حضور فعال 
خواهد داشت. دفتر و تشکيالت اداری، بودجه مناطق نيز طی آئين نامه اجرايي تهيه 

و به مناطق هشتگانه ابالغ شد.
مسابقات نوجوانان درون اســتانی، درون منطقه ای و مناطق هشت گانه کشور بر 
اساس اين برنامه راهبردی اجرايي شد و تعداد زيادی تيم بدون دخالت مستقيم 
فدراسيون در اين رويدادها حضور يافتند.  به عنوان نمونه در مرحله درون استانی 56 
تيم نوجوانان در مناطق کشور به مسابقه پرداختند و 16 تيم به مرحله نهايي رسيدند. 
از سال آينده نيز تمامی مسابقات مينی هندبال تا اميد دختران و پسران در مناطق 

کشور برگزارمی شود.

دستاوردها
عملکرد چند ماهه مناطق نشان از تحول در هندبال پايه، آموزش يکسان و هماهنگ 
مربيان، آموزش تخصصی بدن سازی و دروازه بانی، گسترش هندبال در سرتا سر 

کشور و در نهايت تقسيم منابع به صورت يکنواخت است. 
نخبگان جامعه هندبال  باور دارند، دستاورد» طرح راهبردی منطقه ای شدن هندبال 
ايران« پشتوانه سازی و پرورش استعدادها و شکوفايی هندباليست های ايرانی است.

طرح ویژه 
منطقه اي شدن 

هندبال ایران 

منطقه1: 
استان های مازندران، 

خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، گلستان، 

سمنان
مدیر منطقه: ابوالقاسم 

شعبانپور

منطقه 2: استان های 
قزوین، قم، البرز، تهران، گیالن

مدیر منطقه: حسین داریا

منطقه 3: استان های 
اردبیل، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، زنجان

مدیر منطقه: كوروش خسروی

منطقه 4: استان های لرستان، 
همدان، كرمانشاه، كردستان

مدیر منطقه: ناصر سلیمی

منطقه 6: استان های 
كرمان، یزد، سیستان و 

بلوچستان
مدیر منطقه: محمد باژیان

 منطقه 7: 
استان های خوزستان، 

ایالم، كهكیلویه و بویراحمد
 مدیر منطقه:  

غالمعباس اسماعیلی

 منطقه 8: استان های 
فارس، بوشهر، كیش، 

هرمزگان
 مدیر منطقه: عبدالصائب نیكویی

منطقه 5: استان های 
اصفهان، مركزی، 

چهارمحال و بختیاری
مدیر منطقه: حسن افتخاری
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هندبال ساحلیهندبال زنان
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