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افزار فقط هزينه مابه التفاوت را ميپردازيد

عدد باشد هزینه پست به عهده شما خواهد  ١٠اگر تعداد دی وی دی های انتخابی کمتر از 
. بود

.روز کاری صورت می پذیرد ۴تا  ٣تحویل محصول به هر کجای ایران حداکثر در 
.خريد شما بوسيله پست پيشتاز ارسال ميگردد و هزينه آن برای تمامی مشتريان رايگان است

.کليه محصوالت دارای گارانتی بی قيد و شرط ميباشند

:طرز تهيه ی محصوالت



Ball	Control	1
Italian	Style	Youth	and	Academy	Training	Program	

60	Exercises	

 دقيقه ٥٥  :مدت زمان فيلم
ایتاليا: محصول کشور
 تسلط بازیکنان بر روی توپ و : تاکيد این فيلم بر روی

گسترش تکنيک فردی

                   

    

                   

    

١١١١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  –2	Ball	Control	
‐Italian	Style	Academy	Technical	Skills	Training	Program	

Exercises42	  

 دقيقه ٦٥  :مدت زمان فيلم
ایتاليا: محصول کشور
 تسلط و کنترل توپ و رشد : تاکيد این فيلم بر روی

يک فردینتک

                   

    

١١١٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Turning	and	Shielding	DVD	1	– Professional	Technical	Skills
Coaching	Program	by	Concept	4	Football	

 دقيقه ٢٧  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
جهت در فردی تکنيک رشد : روی بر فيلم این تاکيد 

 برای آن کاربرد بيشترین .بازیکنان اول دریافت
     سال ١٣ زیر  بازیکنان

                   

    

١١١٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Professional	Technical	Skills‐2	Turning	and	Shielding	DVD	
Football4	Coaching	Program	by	Concept	  

 دقيقه ٢١  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
جهت در فردی تکنيک رشد  : روی بر فيلم این تاکيد 

 بيشترین .توپ روی بر بازیکنان تسلط و کنترل داشتن
  سال ١٣ زیر   بازیکنان برای آن کاربرد

                   

       

١١١٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Professional	Technical	Skills	‐3	DVD	1	v1Dominate	The	
Football4	Coaching	Program	by	Concept	  

 دقيقه ٣٢  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
تسلط و کنترل داشتن  : روی بر فيلم این تاکيد 

 برای آن کاربرد بيشترین .توپ روی بر بازیکنان
  سال ١٤ زیر بازیکنان

                   

    

١١١٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–English	Premier	League	Zonal	Defending	
to	Back	Four	DVD1	v1

 دقيقه ٥٩  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 رشد دفاع فردی و تيمی :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١١٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–English	Premier	League	Zonal	Defending	
Defending	as	a	Team	DVD  

 دقيقه ٦٠  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 اصول دفاع چهار نفره در تيم :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١١٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Back	Four	to	‐English	Premier	League	Zonal	Defending	
Midfielders  

  دقيقه ٥٦  :مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  و نفره چهار دفاع چگونگی  : روی بر فيلم این تاکيد 

دفاع هنگام در هافبک خط همچنين

                   

    

١١١٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–English	Premier	League	Zonal	Defending	
Systems	of	Play	DVD  

 دقيقه ٥٤  :مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  چگونگی پرس و منطقه ی آن :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١١٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–Heroes	of	the	Future	
:	The	AJAX	Playing	Style	Soccer1Part	  

 دقيقه ٣٤  :مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 شرایط اجرای کارهای : تاکيد این فيلم بر روی

گروهی در هنگام مسابقه

                   

١١٢٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–Heroes	of	the	Future	
:	The	AJAX	Training	Concept2Part	  

 دقيقه ٤٣  :مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 چگونگی پيشرفت بازیکنان  :تاکيد این فيلم بر روی

فيزیک و هوش/ تکنيک / در زمينه ی تاکتيک 

                   

    

١١٢١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Year	Olds12	to	7	:	3Part	‐Heroes	of	the	Future	  

 دقيقه ٣٦  :مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 چگونگی پيشرفت بازیکنان در  :تاکيد این فيلم بر روی

برای / هوش / فيزیک / تکنيک / زمينه ی تاکتيک 
سال ١٢تا  ٧بازیکنان 

                   

    

١١٢٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Year	Olds15	to	12	:	4Part	‐Heroes	of	the	Future	  

 دقيقه ٤٠  :مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 چگونگی پيشرفت بازیکنان در  :تاکيد این فيلم بر روی

برای / هوش / فيزیک / تکنيک / زمينه ی تاکتيک 
سال ١٥تا  ١٢بازیکنان 

                   

    

١١٢٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Year	Olds18	to	15	:	5Part	‐Heroes	of	the	Future	  

 دقيقه ٣١  :مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 چگونگی پيشرفت بازیکنان در  :تاکيد این فيلم بر روی

برای / هوش / فيزیک / تکنيک / زمينه ی تاکتيک 
سال ١٨تا  ١٥بازیکنان 

                   

    

١١٢٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



:	Bonus6Part	‐Heroes	of	the	Future	  

هلند: محصول کشور
  امکانات تمرین و استادیوم  :تاکيد این فيلم بر روی

در باشگاه آژاکس   مسابقه

                   

    

١١٢٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



 1DVD	Football	Coach:	Agility	Speed	Training	Vo.	  

 دقيقه ٦٥  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرین در ارتباط با گر ٣٥بيش از : تاکيد این فيلم بر روی

چابکی در عمل و سرعت / سرعت وریتم / کردن 
عکس العمل

                   

    

١١٢٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	DVD	Football	Coach	Vo.1	–
Complete	Training	Program	in	7	min  

انگلستان: محصول کشور
  گرم کردن بازیکنان تا آموزش  :تاکيد این فيلم بر روی

انواع تکنيک فردی

                   

    

١١٢٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Tactics	and	Drills	for	Passing	and	Possession	DVD  

 دقيقه ٥٤  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی برای گسترش  :تاکيد این فيلم بر روی

پاس و حرکت

                   

    

١١٢٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Tactics	and	Drills	for	Attacking	and	Goal	scoring	DVD  

 دقيقه ٥٨  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی برای گسترش  :تاکيد این فيلم بر روی

پاس و حرکت در جهت حمله و زدن ضربه ی آخر

                   

    

١١٣٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Tactics	and	Drills	for	Zonal	Defending	DVD  

 دقيقه ٥٧  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی برای آموزش دفاع  :تاکيد این فيلم بر روی

فردی و تيمی

                   

    

١١٣١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



2‐4‐4Coaching	The	English	Premier	League	  

 دقيقه ٤٥: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش تاکتيکهای دفاعی در  :تاکيد این فيلم بر روی

4-٤-٢سيستم 

                   

    

١١٣٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



ATTACKING2	‐4‐4Coaching	The	English	Premier	League	  

 دقيقه ٣٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش تاکتيکهای حمله در   :تاکيد این فيلم بر روی

٤-٤-٢سيستم 

                   

    

١١٣٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



 Small	Sided	Games	to	Develop	Game	Intelligence	in	Soccer  

 دقيقه ٥٤: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش انواع بازی در  :تاکيد این فيلم بر روی

برای رشد هوش بازیکنان فوتبال, زمينهای کوچک 

                   

    

١١٣٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



 Small	Sided	Games	to	Develop	Game	Intelligence	in	Soccer  

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش انواع بازی در زمينهای  :تاکيد این فيلم بر روی

برای رشد هوش بازیکنان فوتبال, کوچک 

                   

    

١١٣٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Touch	and	Combination	Play	to	Develop	a	Fast	Break	
Attack	Soccer  

 دقيقه ٥٤  :مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 گسترش انواع بازی تک  :تاکيد این فيلم بر روی

ضرب و بازی ترکيبی با تعداد ضربات کم و داشتن 
کنترل بر روی توپ

                   

    

١١٣٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Pressure	One	Touch	and	Combination	Play	to	Develop	
Finishing	Soccer  

 دقيقه ٦٠  :مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 گسترش انواع بازی تک  :تاکيد این فيلم بر روی

ضرب و بازی ترکيبی با تعداد ضربات کم و داشتن 
کنترل بر روی توپ و همچنين زدن ضربه ی آخر به 

  دروازه در کمترین زمان

                   

    

١١٣٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Individual	Skills‐Soccer	Drills	 

 دقيقه ٤٣: مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  نوع تمرین و بازی در  ٤٥ :تاکيد این فيلم بر روی

زمينهای کوچک برای رشد تکنيک در بازیکنان فوتبال

                      

    

١١٣٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Small	Sided	Games	and	Combination	Play‐Soccer	Drills	  

 دقيقه ٣٩  :مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  بازی در زمينهای کوچک  :تاکيد این فيلم بر روی

برای فراگيری کارهای ترکيبی و اصل تحرک در 
       فوتبال

 
       

 

                   

    

١١٣٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



:	Dribbling	and	Feinting1	German	Touch	Part	  

 دقيقه ٦٠  :مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 تقویت تکنيک بازی تک  :تاکيد این فيلم بر روی

ضرب و همچنين مهارت دریبلينگ

                   

    

١١٤٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  :	2	German	Touch	Part	
Playing	with	an	Opponent	at	Your	Back  

 دقيقه ٥٠: مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 تقویت مهارت دریبلينگ در  :تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان فوتبال

                   

    

١١٤١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



:	3	German	Touch	Part	
Individual	Skills	and	Ball	Control  

 دقيقه ٣٤  :مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 تمریناتی برای کنترل بهتر بر  :تاکيد این فيلم بر روی

روی توپ و همچنين دریافت اول

                   

    

١١٤٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



with	Anson	Soccer3	‐4‐3‐1Coaching	the	  

 دقيقه ٧٠  :مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 سبک بازی در سيستم :تاکيد این فيلم بر روی 

٣-٤-٣
       

 
       

 

                   

    

١١٤٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



with	Tony	Soccer3	‐3‐4‐1Coaching	the	  

 دقيقه ١٠٠  :مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 سبک بازی در سيستم  :تاکيد این فيلم بر روی

٣-٣-٤

                   

    

١١٤٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Year	Olds	DVD8	‐6Soccer	Games	for	 

 دقيقه ٥٥  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ٨تا  ٦تمریناتی برای سن  :تاکيد این فيلم بر روی 

سال

                   

    

١١٤٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Year	Olds10	‐8Amazon.com:	Soccer	Games	for	  

 دقيقه ٥٥  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ١٠تا  ٨تمریناتی برای سن  :تاکيد این فيلم بر روی 

سال

                   

    

١١٤٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Year	Olds10	‐8Amazon.com:	Soccer	Games	for	  

 دقيقه ٥٥  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ٨تا  ٦ تمریناتی برای سن :تاکيد این فيلم بر روی 

سال
       

 
       

 

                   

    

١١٤٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



8U‐Youth	Soccer	Coaching	Model	  

 دقيقه ٧٧  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ٨تمرینات رده سنی  :تاکيد این فيلم بر روی 

سال

                   

    

١١٤٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



10U‐Youth	Soccer	Coaching	Model	  

 دقيقه ٧٠  :مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ١٠تمرینات رده سنی  :تاکيد این فيلم بر روی 

سال

                   

    

١١٤٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



12U‐Youth	Soccer	Coaching	Model	  

 دقيقه ٧٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ١٢تمرینات رده سنی  :تاکيد این فيلم بر روی 

سال

                   

    

١١٥٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Coaching	Soccer	Skills	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

  دقيقه ٩٠: مدت زمان فيلم
 برزیل: محصول کشور
  تمریناتی خاص برای  :تاکيد این فيلم بر روی

رشد تکنيک بازیکنان فوتبال

                   

    

١١٥١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Adapted	Games	for	Soccer	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٧٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تمریناتی خاص برای رشد  :تاکيد این فيلم بر روی

آگاهی تاکتيکی بازیکنان فوتبال

                   

    

١١٥٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Zonal	Defending	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٦٥ : مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 نشان دادن شرایط دفاع  :تاکيد این فيلم بر روی

تيمی در سيستمهای مختلف بازی

                   

    

١١٥٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–Soccer	Made	in	Brazil	
Soccer	Training	Using	Game	Situations	DVD  

 دقيقه ٦٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تمریناتی شبيه سازی شده  :تاکيد این فيلم بر روی

با شرایط مسابقه

                   

    

١١٥٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  –Soccer	Made	in	Brazil	
Fundamentals	of	Soccer	Goalkeeping	DVD  

 دقيقه ٦٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تمرینات اصولی و تخصصی : تاکيد این فيلم بر روی

دروازه بانی

                   

    

١١٥٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Goalkeeper	Warm	Up	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٨: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تمرینات تخصصی گرم  :تاکيد این فيلم بر روی

کردن برای دروازه بانان

                   

    

١١٥٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Coaching	the	Soccer	Team	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٧٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 چگونگی فرماندهی در تيم : تاکيد این فيلم بر روی

خود

                   

    

١١٥٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Recreational	Games	for	Soccer	DVD‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٧٥: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 ایجاد تفکر مثبت در ذهن  :تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان در جهت یاد گيری بهتر

                   

    

١١٥٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Warm Ups for Soccer DVD -Soccer Made in Brazil 

 دقيقه ۵٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تمرينات تخصصی برای گرم  :تاکيد این فيلم بر روی

کردن بازيکنان

                   

    

1161: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  System	DVD2	‐4‐4The	‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 آموزش اصول بازی در  :تاکيد این فيلم بر روی

٤-٤-٢سيستم 

                   

    

١١٦٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



System	DVD2	‐5‐3The	‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٢٥: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 آموزش اصول بازی در  :تاکيد این فيلم بر روی

٣-٥-٢سيستم 

                   

    

١١٦٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



30Goalkeeping	DVD	‐Minute	Soccer	Clinic	  

 دقيقه ٣٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی کامل برای : تاکيد این فيلم بر روی

دروازه بانان

                   

    

١١٦٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Minute	Soccer	Clinic	– Building	from	the	Back	30	DVD 

 دقيقه ٢٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزشی کامل برای بازی : تاکيد این فيلم بر روی

سازی از خط دفاع

                   

    

١١٦٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



30Heading	DVD‐Minute	Soccer	Clinic	  

  دقيقه ٢٨: مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  یک برنامه ی کامل  :تاکيد این فيلم بر روی

آموزشی برای باال بردن تکنيک سر زدن

                   

    

١١٦٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  ٣٠ DVDCreating	Space	To	Score‐Minute	Soccer	Clinic	

 دقيقه ٢٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش کامل برای فضا سازی : تاکيد این فيلم بر روی

به وسيله ی پاس و حرکت

                   

    

١١٦٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



High	Pressure	Team	Defending	DVD‐Minute	Soccer	Clinic	  

 دقيقه ٣٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش بازی تحت فشار و   :تاکيد این فيلم بر روی

پرسينگ

                   

    

١١٦٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  ٣٠ Speed	and	Agility	DVD‐Minute	Soccer	Clinic	  

 دقيقه ٢٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش کامل برای باال : تاکيد این فيلم بر روی

بردن چابکی و سرعت

                   

    

١١٦٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Defending	DVD‐Dutch	Soccer	School	  

 دقيقه ٣٥: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 تکنيکها و تاکتيکهای  :تاکيد این فيلم بر روی

دفاعی

                   

    

١١٧٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Conditioning	DVD‐Dutch	Soccer	School	  

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 تمرینات بدنسازی با توپ :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١٧١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Attacking	From	the	Back	DVD 

 دقيقه ٤٧: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 بازی سازی از خط دفاع در : تاکيد این فيلم بر روی

جهت حمله

                   

    

١١٧٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Dutch	Soccer	School	DVD 

 دقيقه ٤٤: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 رشد تکنيک بازیکنان در : تاکيد این فيلم بر روی

قالب کارهای گروهی

                   

    

١١٧٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Football	DVD3	‐3‐4Coaching	the	Dutch	 

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 اصول بازی در سيستم :تاکيد این فيلم بر روی    

٤-٣-٣

                   

    

١١٧٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Dutch	Soccer	School	Part‐Set	Plays	  

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 اجرای انواع ضربات  :تاکيد این فيلم بر روی

ایستگاهی

                   

    

١١٧٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Soccer	Italian	Style‐Individual	Defending	Tactics	
Academy	Training	Program	DVD  

 دقيقه ٦٥: مدت زمان فيلم
ایتاليا: محصول کشور
 آموزش دفاع فردی :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١٧٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Player	Development	Training	Program	DVD1	RAW	  

 دقيقه ٤٥: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 یک برنامه ی کامل  :تاکيد این فيلم بر روی

تمرینی با توپ و بدون توپ برای رشد فنی 
بازیکنان

                   

    

١١٧٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  How	to	Develop	and	Coach	Soccer	‐Feel	The	Speed	DVD	
Speed	in	your	Training	Sessions  

 دقيقه ٥٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 انواع تمرینات برای گسترش  :تاکيد این فيلم بر روی

سرعت و چابکی بازیکنان

                   

    

١١٧٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Player	DVD°360Developing	the	 

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات مختلف برای  :تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان  گسترش مهارت تکنيکی

                   

    

١١٧٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



A	Complete	Fitness	‐Fit	for	the	Beautiful	Game	DVD	
Program	for	Conditioning	Your	Team  

 دقيقه ٨٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 شادابی بازیکنان در زمان   :تاکيد این فيلم بر روی

  مسابقه

                   

    

١١٨٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Improves	Passing,	‐Dynamic	Diamond	Drills	DVD	
Combination	Play	and	First	Touch 

دریافت و حرکت و پاس  : روی بر فيلم این تاکيد 
 تکنيک رشد برای ترکيبی کارهای قالب در اول

  بازیکنان

                   

    

١١٨١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Improving	the	Individual‐Coaching	Advanced	Players	DVD	
Player	Through	Advanced	Technical	Training 

دقيقه ٨٠  : فيلم زمان مدت
انگلستان :کشور محصول
مورد در تمرینات انواع  : روی بر فيلم این تاکيد 

 به رسيدن وچگونگی بازیکنان فردی تکنيک
مهارت اجرای برای وعضله اعصاب هماهنگی

                   

    

١١٨٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–Defense	to	Attack	–Tactics	For	Transition	Play	
World	Class	Coaching 

 دقيقه ٤٣: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 انتقال بازی از دفاع به حمله :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١٨٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



How	to	Integrate	‐Modern	Soccer	Conditioning	DVD	
Conditioning	into	Your	Regular	Training	Sessions  

 دقيقه ٦٦: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات خاص بدنسازی  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتبال

                   

    

١١٨٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



DVD‐Fitness	Training	for	Soccer	 

 دقيقه ٥٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 بدنسازی بدون توپ و : تاکيد این فيلم بر روی

چگونگی استفاده از ابزارها

                   

    

١١٨٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coordination,	Agility	and	Speed	Training	for	Soccer	DVD  

 دقيقه ٤٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 گرم , چابکی , سرعت  :تاکيد این فيلم بر روی

کردن

                   

    

١١٨٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Exercises	for	Conditioning,	110	‐Soccer	
Agility	&	Ball	Control  

 دقيقه ٥٦: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 بدنسازی فوتبال و کنترل بر  :تاکيد این فيلم بر روی

روی توپ

                   

       

١١٨٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Brazilian	Box	Midfield	DVD 

 دقيقه ٢٣: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 سبک بازی هافبکهای  :تاکيد این فيلم بر روی

برزیلی

                   

    

١١٨٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



DVD2	‐4‐4Coaching	the	Italian	 

 دقيقه ٣٩: مدت زمان فيلم
ایتاليا: محصول کشور
 اصول بازی در سيستم :تاکيد این فيلم بر روی              

٤-٤-٢

                   

    

١١٩٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Football	Goalkeeping	Drills	DVD  

 دقيقه ٥٣: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات دروازه بانی و  :تاکيد این فيلم بر روی

همچنين اصول کاربردی

                   

    

١١٩١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer	DVD3	‐4‐3Coaching	the	 

 دقيقه ٤٩: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 اصول بازی در سيستم :تاکيد این فيلم بر روی            

٣-٤-٣

                   

    

١١٩٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Developing	the	Two	Footed	Player	Soccer	DVD  

 دقيقه ٥١: مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 توانایی بازی با هر دو پا :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١١٩٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Passing	and	Receiving	to	Create	Time	and	
Space	Soccer	DVD  

 دقيقه ٣٦: مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 تمریناتی برای :تاکيد این فيلم بر روی

گسترش پاس و حرکت

                   

    

١١٩٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer:	Transitional	Play	with	Matt	Driver  

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 انتقال جریان بازی در  :تاکيد این فيلم بر روی

زمين فوتبال

                   

    

١١٩٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Goalkeeper	Training	for	Speed,	Coordination	
and	Strength	DVD  

 دقيقه ٤٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات خاص بدنسازی برای  :تاکيد این فيلم بر روی

توسعه ی سرعت و هماهنگی درواه بانان فوتبال

                   

    

١١٩٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Total	Defense	:	Ray	Harford‐Soccer	  

 دقيقه ٥٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش دفاع  :تاکيد این فيلم بر روی

فردی و تيمی

                   

    

١١٩٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Advanced	Skills	DVD‐Dutch	Goalkeeping	Drills	 

 دقيقه ٥٠: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 مهارتهای پيشرفته ی : تاکيد این فيلم بر روی

دروازه بانی و تمرینات آن

                   

    

١٢٠٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Defending	Principles 

 دقيقه ٥٤: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 ١اصول دفاع : تاکيد این فيلم بر رویv1  تا

١١v11

                   

    

١٢٠١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



World	Class	Coaching‐Moves	1	v1Legendary	  

 دقيقه ٧١: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 عبور یک در مقابل یک: تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٠٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Exercises	for	Soccer	DVD‐The	Agility	Ladder	  

 دقيقه ٤٦: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 تمرینات سرعتی : تاکيد این فيلم بر روی  ,

هماهنگی و تعادل, چابکی 

                   

       

١٢٠٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Training	Method	DVD	Preview4	x4Soccer:	The	Dutch	 

 دقيقه ٤٦: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 و  ٤در مقابل  ٤تمرینات : تاکيد این فيلم بر روی

انواع آن

                   

       

١٢٠٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	Advanced	Goalkeepers  

 دقيقه ٥٥: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 آموزش پيشرفته برای : تاکيد این فيلم بر روی

دروازه بانان حرفه ای

                   

    

١٢٠٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Block	Defending	and	Counterattacking	Schemes  

 دقيقه ٧٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 بازی سازی از خط و : تاکيد این فيلم بر روی

چگونگی انتقال آن به حمله

                   

    

١٢٠٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer	DVD2	‐4‐4Coaching	the	Brazilian	  

 دقيقه ٤٨: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 اصول بازی در سيستم : تاکيد این فيلم بر روی

لوزی ٤-٤-٢

                   

    

١٢٠٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Developing	Reaction	and	Explosive	Movement	Soccer	DVD  

 دقيقه ٤٨: مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 پرورش عکس العمل و حرکات  :تاکيد این فيلم بر روی

انفجاری در فوتبال

                   

       

١٢٠٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



–Pressing	Small	Sided	Games	and	Drills	DVD	
World	Soccer	Shop.com  

 دقيقه ٨٧: مدت زمان فيلم
آمریکا: محصول کشور
 بازی در زمينهای : تاکيد این فيلم بر روی

کوچک برای بازی تحت فشار

                   

    

١٢١٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Soccer	Goalkeeper	Training	Manual  

 دقيقه ٥٨: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 آموزش تکنيکهای دروازه : تاکيد این فيلم بر روی

بانی و اصول و مبانی آن

                   

    

١٢١١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Speed	of	Play	with	Matt	Driver	Soccer	DVD  

 دقيقه ٢٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی برای سرعت در : تاکيد این فيلم بر روی

تصميم گيری 

                   

    

١٢١٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coordination	and	Agility	Training	with	a	Soccer	Ball	DVD  

 دقيقه ٦٠: مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 تمریناتی با توپ برای : تاکيد این فيلم بر روی

هماهنگی و چابکی

                   

    

١٢١٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	the	Techniques	of	Goalkeeping	DVD  

 دقيقه ٦٠: مدت زمان فيلم
آلمان: محصول کشور
 آموزش تکنيکهای : تاکيد این فيلم بر روی                   

دروازه بانی

                   

       

١٢١٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Forwards	DVD2	Attacking	with	  

 دقيقه ٧٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 چگونگی استفاده از دو : تاکيد این فيلم بر روی

مهاجم در حمله

                   

    

١٢١٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Advanced	Skills	DVD‐Dutch	Goalkeeping	Drills	  

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 هماهنگی و چابکی در : تاکيد این فيلم بر روی

تمرینات دروازه بانی

                   

    

١٢١٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



DVD1	‐3‐2‐4and	2	‐1‐4‐3Coaching	the	  

 دقيقه ٥٠: مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
 اصول بازی در دو سيستم : تاکيد این فيلم بر روی

٣-٤-١-٢  و   ٤-٢-٣-١

                   

    

١٢١٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Tactics	For	Team	Attacking	DVD 

 دقيقه ٥٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تاکتيکهای حمله و : تاکيد این فيلم بر روی

چگونگی آن

                   

       

١٢١٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Soccer	eye	Q	Developing	Vision	&	Awareness	DVD  

 دقيقه ٧٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمریناتی برای پرورش : تاکيد این فيلم بر روی

ضریب هوشی در فوتبال

                   

    

١٢١٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coerver®	Coaching	Play	Like	The	Stars	DVD  

 دقيقه ٤٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات خاص برای رشد : تاکيد این فيلم بر روی

تکنيک فردی

                   

       

١٢٢١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Speed	and	Strength	Training	for	Soccer	DVD  

 دقيقه ٤٣: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات مختلف : تاکيد این فيلم بر روی

بدنسازی فوتبال و چگونگی اجرای آن

                   

    

١٢٢٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Positional	Play	&	Team	Formations‐Soccer	Tactics	&	Skills	  

 دقيقه ٩٢: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 سيستمهای بازی و شرح : تاکيد این فيلم بر روی

وظایف بازیکنان

                   

    

١٢٢٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Passing,	Receiving	and	‐Soccer	Tactics	and	Skills	
Combination	Play	DVD  

 دقيقه ٦٤: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 پاس و دریافت و : تاکيد این فيلم بر روی

کارهای ترکيبی 

                   

    

١٢٢٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Transitional	Play	‐Soccer	Tactics	and	Skills	
and	Set	Plays	DVD  

 دقيقه ٦١: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 رشد تاکتيک پذیری : تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان

                   

    

١٢٢٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Shooting	DVD‐Soccer	Tactics	and	Skills	  

 دقيقه ٥٩: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 مهارت شوت زدن و : تاکيد این فيلم بر روی              

تمرینات آن

                   

    

١٢٢٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Defending	DVD‐Soccer	Tactics	and	Skills	  

 دقيقه ٧٨: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 تکنيکها و تاکتيکهای : تاکيد این فيلم بر روی

دفاعی و تمرینات آن

                   

    

١٢٢٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Attacking	DVD‐Soccer	Tactics	and	Skills	 

 دقيقه ٥٦: مدت زمان فيلم
هلند: محصول کشور
 تاکتيکهای حمله و : تاکيد این فيلم بر روی                  

انواع آن

                   

    

١٢٢٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Funny	football  

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
 صحنه های جالب و : تاکيد این فيلم بر روی

خنده دار دنيای ورزش

                   

    

١٢٢٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Football	Training	Sessions	|	Soccer	Coaching	Drills,	DVDs  

 دقيقه ٧٤: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 آموزش تمرینات تکنيکی با : تاکيد این فيلم بر روی

بزرگان منچستر یونایتد

                   

    

١٢٣٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Play	Like	Champions	DVD‐Manchester	United	 

 دقيقه ٨٠: مدت زمان فيلم
 انگلستان: محصول کشور
  مجموعه ای از تمرینات : تاکيد این فيلم بر روی

است که در جهت گسترش تکنيک فردی 
بازیکنان کاربرد الزم را داراست

                   

    

١٢٣١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



1+10FIFA	  

دقيقه ٣٥ : فيلم زمان مدت
آلمان :کشور محصول
بدون قدرتی تمرینات : روی بر فيلم این تاکيد 

 دیدگی آسيب از پيشگيری جهت در وزنه
ميباشد بازیکنان

                   

    

١٢٣٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Critical	Thinking‐Coaching	the	Goalkeeper	 

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات شبيه سازی شده  :تاکيد این فيلم بر روی

با شرایط مسابقه برای پيشرفت دروازه بانان

                   

    

١٢٣٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Developing	Awareness‐Zone	Play	‐Amazon.com:	Soccer	 

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 گسترش آگاهی محيطی : تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان و تمرینات خاص آن

                   

    

١٢٣٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



up	programme‐+	|	a	complete	warm11FIFA	  

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 گرم کردن تخصصی : تاکيد این فيلم بر روی

بازیکنان فوتبال

                   

    

١٢٣٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer‐Athletic	Baby	  

 دقيقه ٣٠: مدت زمان فيلم
 چگونگی آموزش فوتبال : تاکيد این فيلم بر روی

سال ٥به کودکان زیر 

                   

    

١٢٣٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



years	old11	&	10	,	9(3	Plus	‐Soccer	Plus	Activity	Example	  

 دقيقه ٩٠ : مدت زمان فيلم
  تمرینات تکنيکی خاص  :تاکيد این فيلم بر روی

سال ١١و  ١٠و  ٩برای رده سنی 

                   

    

١٢٣٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Year	Olds14	to	9	Coaching	 

 دقيقه ٨٣ : مدت زمان فيلم
 تمرینات تکنيکی خاص  :تاکيد این فيلم بر روی

سال ١٤تا  ٩برای رده سنی 

                   

    

١٢٣٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Best	Football	Funnies	Ever  

 دقيقه ٥٢ : مدت زمان فيلم
 لحظات جذاب فوتبال :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٤١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



١٢٥ Goals  

 دقيقه ٨٣ :مدت زمان فيلم
 گل از قشنگترین  ١٢٥ :تاکيد این فيلم بر روی

گل های دنيای فوتبال

                   

    

١٢٤٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Funny	Football 

 دقيقه ٦١ : مدت زمان فيلم
 جادوگران توپ فوتبال  : تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٤٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Funny	Football  

 دقيقه ٤٠ : مدت زمان فيلم
 جادوگران توپ فوتبال :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٤٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching  

 دقيقه ٥٥ : مدت زمان فيلم
 تمرینات تکنيکی مختلف  :تاکيد این فيلم بر روی

برای بازیکنان رده های پایه

                   

    

١٢٤٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Brazilian	Soccer	School's	Simon	Clifford 

 دقيقه ٦٩ : مدت زمان فيلم
 چگونگی ضربه زدن به  :تاکيد این فيلم بر روی

توپ و تمرینات آن در برزیل

                   

    

١٢٤٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Manchester	City	Team	News	|	Player	News	&	Injury  

دقيقه ٨٧  : فيلم زمان مدت
مربيگری برای هفتم قانون   : روی بر فيلم این تاکيد 

 زبان به فيلم این ( سوئدی اریکسون توسط فوتبال
) باشد می انگليسی

                   

    

١٢٤٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Skill	factor	a	collection	of	skills	from	the	best	players	in	the
most	exciting	league	in	the	world  

 دقيقه ٨٤ : مدت زمان فيلم
های تکنيک آموزش  : روی بر فيلم این تاکيد 

بزرگ بازیکنان توسط مسابقه زمين در کاربردی

                   

    

١٢٤٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Arsenal	Soccer	School 

 دقيقه ٥٨  :مدت زمان فيلم
تکنيک چگونگی آموزش : روی بر فيلم این تاکيد 

دیریپلينگ و آسان تمرینات و توپ به زدن ضربه

                   

    

١٢٥١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Goalkeeping‐Fran	hook  

 دقيقه ٢٢  :مدت زمان فيلم
 تمرینات مختلف   :تاکيد این فيلم بر روی

دروازه بانی در باشگاه آژاکس

                   

    

١٢٥٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



How	to	be	a	Goalkeeper:	Positioning  

 دقيقه ٣٠  :مدت زمان فيلم
 معرفی اصول : تاکيد این فيلم بر روی

AFCدروازه بانی توسط 

                   

    

١٢٥٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Complete	Human	Body	

دقيقه ۴٠ : فيلم زمان مدت
  بدن عملکرد چگونگی  : روی بر فيلم این تاکيد 

 نظر در(  فشار تحت و خاص شرایط در انسان
 از فارسی ترجمه فيلم این که باشيد داشته
  ).باشد می برنامه این

1255: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Difference	between	Male	and	Female	Brains	

دقيقه 50: فيلم زمان مدت  
مغز عملکرد تفاوت  : روی بر فيلم این تاکيد 

 این که باشيد داشته نظر در(  مردان با زنان
).باشد می برنامه این از فارسی ترجمه فيلم

1256: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Mind	Management	By	Dr.	Steve	Peters

 دقيقه ٢۵ :مدت زمان فيلم
مدیریت روانشناسی  : روی بر فيلم این تاکيد 

 داشته نظر در( ای حرفه ورزشکاران در مغز
 با مصاحبه فارسی ترجمه فيلم این که باشيد
  ).ميباشدپيترز استيو دکتر

1257: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Complete	Training	‐2	The	DVD	Football	Coach	VOL.
Minutes	7	Program	in	  

انگلستان  :محصول کشور
 تمرینات مختلف در جهت  :تاکيد این فيلم بر روی

گسترش تکنيک فردی بازیکنان

                   

    

١١٢٨١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Complete	Training	‐2	The	DVD	Football	Coach	VOL.
Minutes	7	Program	in	  

انگلستان  :محصول کشور
  تمرینات مختلف در  :تاکيد این فيلم بر روی

جهت گسترش تکنيک فردی بازیکنان

                    

    

١١٢٨٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Conditioning	for	Soccer	Players‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٨٣: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
تخصصی تمرینات  : روی بر فيلم این تاکيد 

 تست همچنين و توپ بدون و توپ با بدنسازی
فوتبال بازیکنان برای هایی

                   

    

١١٥٥١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Conditioning	for	Soccer	Players‐Soccer	Made	in	Brazil	  

دقيقه ٣٢ : فيلم زمان مدت
برزیل :کشور محصول
تخصصی تمرینات  : روی بر فيلم این تاکيد 

 تست همچنين و توپ بدون و توپ با بدنسازی
فوتبال بازیکنان برای هایی

                   

    

١١٥٥٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Conditioning	for	Soccer	Players‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٤٤: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 بدنسازی با وزنه و : تاکيد این فيلم بر روی

تمرینات آن برای فوتباليستها

                   

    

١١٥٥٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	Soccer‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٤٧: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 اجرای انواع ضربات  :تاکيد این فيلم بر روی

ایستگاهی

                   

    

١١٦٠١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	Soccer‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٢: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 اجرای انواع ضربات کرنر  :تاکيد این فيلم بر روی

و تاکتيکهای پرتاب اوت

                   

    

١١٦٠٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	Soccer‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٥٣: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 شروع مجدد بازی از  :تاکيد این فيلم بر روی

تعویض منطقه ی بازی دروازه و

                   

    

١١٦٠٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	Soccer‐Soccer	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٤٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 آموزش تاکتيکهای حمله  :تاکيد این فيلم بر روی

درفوتبال

                   

    

١١٦٠٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Coaching	Futsal	Skills	DVD‐Futsal	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٥١: مدت زمان فيلم
 برزیل: محصول کشور
  تمریناتی کامل برای   :تاکيد این فيلم بر روی

گسترش تکنيک بازیکنان فوتسال

                   

    

١١٩٥١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	FS	Tactics	DVD‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٦٤: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 تاکتيکهای مختلف در  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Conditioning	for	FS	DVD‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٥٨: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 بدنسازی تخصصی در  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



FS	Goalkeeping	DVD–FS	Made	in	Brazil	 

 دقيقه ٤٩: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 دروازه بانی تخصصی در  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



FS	Goalkeeping	DVD‐FS	Made	in	Brazil	 

 دقيقه ٤٩: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 دروازه بانی تخصصی در  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	FS‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٠: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 اجرای ضربات ایستگاهی  :تاکيد این فيلم بر روی

در فوتسال

                   

    

١١٩٥٦: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	FS‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٦: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 راه های رسيدن به دروازه  :تاکيد این فيلم بر روی

حریف در فوتسال

                   

    

١١٩٥٧: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	FS‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٢٣: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 راه کارهای مربيگری در   :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٨: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Set	Plays	for	FS‐FS	Made	in	Brazil	  

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
برزیل: محصول کشور
 اجرای تاکتيکهای کرنر در  :تاکيد این فيلم بر روی

فوتسال

                   

    

١١٩٥٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	Session	Planner  

 دقيقه ٣٨: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات مخصوص گرم : تاکيد این فيلم بر روی

کردن

                   

    

١٢٢٠١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	Session	Planner  

 دقيقه ٤٢: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
  تمرینات سرعتی با : تاکيد این فيلم بر روی

توپ و بدون توپ

          

                

١٢٢٠٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	Session	Planner  

 دقيقه ٣٧: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 گسترش بازی گروهی و : تاکيد این فيلم بر روی

چگونگی تمرینات آن

                   

    

١٢٢٠٤: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Coaching	Session	Planner  

 دقيقه ٢٣: مدت زمان فيلم
انگلستان: محصول کشور
 تمرینات خاص برای رشد : تاکيد این فيلم بر روی

تکنيک فردی

                   

    

١٢٢٠٥: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Brazilian	Soccer	Skills	and	Tactics  

  دقيقه ٥٠  :مدت زمان فيلم
  نشان دادن تاکتيک های   :تاکيد این فيلم بر روی

بازی به وسيله زیکو

                   

    

١٢٣٩١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Basic	Techniques	Positional‐Brazilian	Soccer	  

 دقيقه ٤٧  :مدت زمان فيلم
 نشان دادن تمرینات : تاکيد این فيلم بر روی

تکنيکی به وسيله زیکو

                   

    

١٢٣٩٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



  Skills	and	Techniques‐Brazilian	Soccer	 

 دقيقه ٥١  :مدت زمان فيلم
 نشان دادن تمرینات : تاکيد این فيلم بر روی

تکنيکی به وسيله زیکو

                   

    

١٢٣٩٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Century	Portraitst21A	  

 دقيقه ٩٠  :مدت زمان فيلم
 لحظه لحظه از بازی با   :تاکيد این فيلم بر روی

زندگی ورزشی, زندگی شخصی , زیدان 

                   

    

١٢٤٠١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Century	Portraitst21A	  

 دقيقه ٧٢  :مدت زمان فيلم
 لحظه لحظه از بازی با   :تاکيد این فيلم بر روی

زندگی شخصی و زندگی ورزشی, زیدان 

                   

    

١٢٤٠٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



TREFFER

  دقيقه  ٥٨  :مدت زمان فيلم
  تمرینات تکنيکی برای : تاکيد این فيلم بر روی

سنين پایه 

                   

    

١٢٤٨١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



TREFFER

  دقيقه ٥٧  :مدت زمان فيلم
  تمرینات تکنيکی : تاکيد این فيلم بر روی

برای سنين پایه

                   

    

١٢٤٨٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



100Years	of	Football	  

  دقيقه ٩٥  :مدت زمان فيلم
  سال با فيفا ١٠٠  :تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٥٠١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



100Years	of	Football	  

 دقيقه ٩٨  :مدت زمان فيلم
 سال با فيفا ١٠٠: تاکيد این فيلم بر روی

                   

    

١٢٥٠٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت



Soccer	Drills 

 دقيقه ٤٢: مدت زمان فيلم
 تمرینات مختلف تکنيکی و : تاکيد این فيلم بر روی

ایستگاهی

                   

    

١٢٥٣١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer	Drills  

 دقيقه ٣٨  :مدت زمان فيلم
 بازی در زمين های : تاکيد این فيلم بر روی

کوچک

                   

    

١٢٥٣٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



Soccer	Drills  

 دقيقه ٤٢  :مدت زمان فيلم
 تمرینات خاص برای : تاکيد این فيلم بر روی

هافبک ها در بازی فوتبال با پل دیویس

                   

    

١٢٥٣٣: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Brain

دقيقه ۴٠ : فيلم زمان مدت
مغز واکنش چگونگی  : روی بر فيلم این تاکيد 

 نظر در( جسمی ذهنی مختلف شرایط در انسان
 این فارسی ترجمه فيلم  این  که باشيد داشته
).باشد می برنامه

١٢۵٨١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



The	Brain

دقيقه ۴٠ : فيلم زمان مدت
مغز واکنش چگونگی  : روی بر فيلم این تاکيد 

 نظر در( جسمی ذهنی مختلف شرایط در انسان
 این فارسی ترجمه فيلم  این  که باشيد داشته
).باشد می برنامه

12582: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



1 Vol.-Training Sessions of the Top Dutch Coaches DVD 

دقيقه ٧۵ : فيلم زمان مدت
فصل يک برای مختلف تمرينات  : روی بر فيلم این تاکيد 

فوتبال

١٢۵٩: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



2 Vol.-Training Sessions of the Top Dutch Coaches DVD 

دقيقه ٨٠ : فيلم زمان مدت
فصل يک برای مختلف تمرينات  : روی بر فيلم این تاکيد 

فوتبال

١٢۶٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



3 Vol.-Training Sessions of the Top Dutch Coaches DVD 

دقيقه ٧۵ : فيلم زمان مدت
فصل يک برای مختلف تمرينات  : روی بر فيلم این تاکيد 

فوتبال

١٢۶١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



TRXتمرينات 

١٢۶٢: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 

قدرتی تمرینات : روی بر فيلم این تاکيد TRX 
 بعضی از ميتوانند فوتسال و فوتبال مربيان . ميباشد
 برای فقط فيلم این . کنند استفاده فيلم این تمرینات
. نيست فوتسال و فوتبال



استعداد يابی

دقيقه ٢٢ : فيلم زمان مدت
 چگونگی انتخاب بازيکنان به  :تاکيد این فيلم بر روی

/داشته های مغزی ٢/ تکنيک فردی ١/ وسيله معيارهای جديد
۵/ بافتهای عضالنی ۴/ هورمون تستسترون و استروژن ٣ 

پيکر سنجی ۶/ احساس رقابت جويی

٣٠٠۵: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



ضربه طاليی

از ٢٠١۴ جهانی جام گلهای آناليز به فيلم این 
 . است پرداخته دیگر منظری

٣٠١۴: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



جراحی فوتبال

مدیر هر که آیتم ٩۵ به دارد اختصاص فيلم این ، 
 آن با فوتبال ای حرفه تماشگر و بازیکن ، مربی
 . است مواجه

بعدی سه یک ورژن آناليز 4 شده استفاده افزار نرم 
. ميباشد

٣٠١۵: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

 



روشی ديگر برای طراحی تمرينات فوتبال

 فهرست کتاب:
چکيده مطلب

هدف روش به صورت کلی
بازيکن در زمان مسابقه
بازيکن در زمان تمرين

آيا بازی در زمين های کوچک بهترين روش است برای تقويت 
تصميم سازی بازيکنان؟

برای ايجاد تصميم سازی در بازيکنان تا چه حد می توانيم به 
توليد هيجان در تمرين تکيه کنيم؟

فرماندۀ حرکات و رفتار
تاريخ انقضای تمرين
نتيجه گيری نهايی

٣۴: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

PDFدانلود به صورت 
 



فوتبال خاکستری

 واالّ اينکه آدم بشينه و همينطور دست روی دست بذاره تا کار
از کار بگذره و عمر سپری بشه بدون اينکه نتيجه ای بگيره و 

کمترين انتقال علمی و فهمی و افتخاری به آيندگان از طريق 
اوصورت نگيره و بعد هم بهانه اين باشه که اون موقع ها که ما 

داشت عباس قلی خان پسری ، پسر بی ادب و بی هنری " بوديم 
، اسم او بود علی مردان خان ، اهل منزل ز دستش به

"  نه نوکر لَلہِ امان ، نه پدر راضی از او نه مادر ، نه معلم نه 
و اين آدم رئيس ما بود و مقصر همه ی اين بدبختی ها و ... 

عقب موندگی ها در فوتبال او بود ، شايد االن خودم رو راضی 
....کنه اما مطمئنم که نسل آينده فقط به بی عرضگيم ميخنده

۶٠: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

PDFدانلود به صورت 
 



ريکاوری

۶١: کد
تومان ٥٠٠٠: قيمت

PDFدانلود به صورت 
 

فهرست آن به شرح زير ميباشد اين کتاب ترجمه و
تغذيه و ريکاوری: بخش اول

آيا بازپرسازی پروتئين بايد قبل از : خوردن و بازيابی
تمرين صورت گيرد؟
نقش شير در ريکاوری

چگونه می توان : ريکاوری در وقفه زمانی بين تمرينات
عملکرد تمام وقت را به حداکثر رساند؟

نحوه کنترل شاخص قند خون جهت  :شاخص گليسمی
ريکاوری بهينه

آيا اسيد گاما آمينوبوتيريک يک عنصر جادويی برای  
ريکاوری است؟

تمرين و ريکاوری: بخش دوم
نحوه اندازه گيری ريکاوری و تجويز برنامه : ريکاوری
  ريکاوری

شناخت عوامل کليدی پيشگيری : پيشگيری از آسيب ديدگی
از آسيب ديدگی، نقش استراحت کافی

)١(نوسانات، بهبود و عملکرد ضربان قلب : فيزيولوژی

)٢(نوسانات، بهبود و عملکرد ضربان قلب : فيزيولوژی

عملکرد ورزشی و ريکاوری، آگاهی از اهميت: فيزيولوژی
  و نقش خواب



این نرم افزار کاملترین و به روزترین مرجع برای دستيابی به آخرین تمرینات و
این نسخه ی . کتابها و تمامی موارد علمی در فوتبال و فوتسال و ميباشد

اصلی به صورت کامل پشتيبانی می شود و در موسسه علم فوتبال برنامه
این ورژن شماره یک نرم افزار است و بعد از خرید این .نویسی شده است

نسخه اگر تمایل برای دستيابی به ورژنهای پيشرفته تر آن داشته باشيد ، فقط
.مبلغ مابه التفاوت را پرداخت می نمایيد 

به صورت کامال متحرک ، دسته بندی شده و  عدد تمرین ۵۶۴این نسخه شامل
.ترجمه به زبان فارسی است

.صفحه ٣۵٠٠معادل . جلد  ۵٣: تعداد کتاب در این نسخه

 ۴١١٢کد / تاکتيک منيجر  ۴١١١کد : نرم افزارهای رایگان به همراه این نسخه 
یک نسخه اندروید رایگان از بانک تمرینات برای نصب بر سيستمهای فوتبال و
روی گوشی و یا تبلت

)ورژن یک برای اندروید(و ) ورژن چهار ویندوز(بانک تمرینات 

٧١١۴: کد
تومان٣٠٠٠٠٠: قيمت

)ورژن یک برای اندروید(و ) ورژن چهار ویندوز(بانک تمرینات 



این . بعد از این نرم افزار هيچ نرم افزار دیگری برای آناليز توصيه نميگردد
نسخه ی اصلی به صورت کامل پشتيبانی می شود و در موسسه علم

.فوتبال برنامه نویسی شده است
را  ٣آناليز نسخه معمولی از ورژن شماره یک تا ۴این نسخه تمام امکانات

)پشتيبانی نسخه های قبلی همچنان ادامه دارد.(شامل ميشود
]  های[برای بهتر نشان دادن بازیکن.دایره متحرک چرخان بصورت سه بعدی

این دایره طوری زیر پای بازیکن قرار ميگيرد که .موردنظر استفاده ميشود
.حالت سه بعدی دارد یعنی دایره روی بازیکن نيست

هاله نور در پشت بازیکن بازیکن .برای تاکيد بر روی بازیکن مورد نظر.هاله نور
.قرار ميگيرد

اضافه کردن تکه فيلم یا فيلمهای دیگر در وسط بازی
زاویه دید برای مشخص کردن محدوده دید بازیکن استفاده ميشود

با استفاده از این قابليت ميتوانيد قسمتی از زمين را بصورت .هایالیت زمين
چند ضلعی غير منظم مشخص کنيد، طوریکه بازیکنان روی این محدوده قرار

.ميگيرند
.بهبود ابزارهای خط،جعبه متن،خروجی سریع،حالت متحرک حرفه ای

.افزایش سرعت برنامه.افزایش سرعت ذخيره و بارگزاری پروژه
)سيستم ضعيفتر پشنهاد نميشود(حداقل سيستم مورد نياز

.مگابایت ۶۴کارت گرافيک .یک گيگابایت رم،سی پی یو دو هسته ای

)ورژن شماره یک(آناليز نسخه سه بعدی 4
۵١٢٠: کد
تومان ۵٠٠٠٠٠: قيمت

)ورژن شماره یک(آناليز نسخه سه بعدی 4



این . عد از این نرم افزار هيچ نرم افزار دیگری برای طراحی تمرینها و تاکتيکها توصيه نميگردد
سخه ی اصلی به صورت کامل پشتيبانی می شود و در موسسه علم فوتبال برنامه

.ویسی شده است
تحرک سازی تمرینات و مسابقات و شبيه سازی به وسيله انيميشن

اشتن کليه ابزارهای الزم برای طراحی تمرین و امکان ترسيم برنامه ی تمرین و مسابقه

امال فارسی و بدون نياز به آموزش برای چگونگی استفاده

خيره سازی تمرینات و مسابقات به همراه قابليت پرینت و خروجی با فرمت دلخواه

ه همراه یک نسخه مخصوص اندروید برای گوشی موبایل و یا تبلت

)ورژن دو ( تاکتيک مربی 

۶١١٢: کد
تومان ۴٠٠٠٠٠: قيمت

)ورژن دو ( تاکتيک مربی 
 



مورد استفاده جهت تفکيک افراد بر اساس قابليت های مغزی و 
همچنين ارتقاء سطح کيفی عملکرد برای توانایی های فکری 

شما می توانيد سرعت، انعطاف پذیری، دقت ، حافظه و آستانه ی 
تحمل مغز هر انسان را خواه ورزشکاران حرفه ای و خواه اشخاص 

.عادی مورد سنجش قرار دهيد
این نرم افزار برای گرفتن تستهای مغزی و همچنين باال بردن قابليت 

های فکری بازیکنان حرفه ای کليه رشته ها کاربرد بسزایی دارد
این نرم افزار توسط گروهی از دانشمندان و متخصصين علوم مغز و 

ميليون نفر از افراد  ۵٠اعصاب طراحی شده و هم اکنون در حدود 
نخبه در دنيا از آن استفاده ميکنند

این نرم افزار کامال به فارسی ترجمه شده و در هنگام استفاده هيچ 
نيازی به اینترنت ندارید

ليموستی
۴١٢۶: کد
تومان ۵٠٠٠٠: قيمت

ليموستی



tvPAINT2Go
این نرم افزار قابليت ذخيره سازی خطوط را بر روی تصاویر

ندارد اما می توانيد به سادگی در بين دو نيمه از آن استفاده
قيمت این نرم افزار در سایر نقاط جهان حدود سه .کنيد

.ميليون تومان است و این نسخه کرک شده می باشد

امکان هایالیت صحنه های مورد نظر به وسيله ی ابزارهای
تخصصی

قابليت امکان کات کردن صحنه مورد نظر
نمایش راحت در جلسه ی آناليز و امکان تهيه ی عکس از

صحنه ی مورد نظر
مدیریت پخش تصاویر با سرعت دلخواه و آناليزسریع و آسان

برای مهندسی صحنه های بازی

tvPAINT2Go
۴١١۵: کد
تومان ١۴٠٠٠٠: قيمت



 ٢۴و طراحی جلسات تمرین و تاکتيکهای مسابقه در مدیریت 
زمين دو بعدی و سه بعدی

ذخيره سازی تمرینات ومسابقات به شکل دسته بندی شده
پرینت و خروجی با فرمت دلخواه

قابليت نگارش به زبان فارسی و استفاده آسان و راحت
امکان ترسيم برنامه ی تمرین و مسابقه
تمرینداشتن کليه ابزارهای الزم برای طراحی 

شرح وظایف درسيستمها ی فوتبال به شکل انيميشن
PDFتمرین فوتبال به صورت  ٢۵٠

مهارت و تکنيک برای تمام رده های سنی, تمرین 
تست از بازیکنان فوتبال ٢۵

چگونگی غذای بازیکنان در قبل و بعد از مسابقه
حين و بعد از مسابقه, نوشيدنی بازیکنان در قبل 

TM1.8
۴١١١: کد
تومان ١۵٠٠٠٠: قيمت

TM1.8



در اینترنت محصول را شما می توانيد عنوان انگليسی هر 
مقایسه دیگران قيمت های ما را با ، کيفيت و جستجو کرده 

.  کنيد



٠٩٣٧۶٣١١١٣٣: شماره تماس 


