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هان   ال ج  ی  سکت  کسون  اسطوره ب  ل ج  ی  :ف 

؟ امتیازی برای فواصل باالی ده متر نداشته باشیم4خط پرتاب چرا 

م
ست  ی  ال در ق رن  ب  ی  سکت  ش  ب  ن  های ورر  ری  رب  کی ار  ب  رد ی  :لری ب 

دربارۀ باید NBAو است -امتیازی4پرتاب -خوبی این ایدۀ 

.آن فکر کندراه اندازی 
خطازصحبتمدتهاستNBAدر

اماآمدهمیانبهامتیازی۴پرتاب

.اندنرسیدهنتیجهبههنوز

بالبزرگکردنابعادزمینبسکت

یاتعیینخطوطجدید



.استتوسط نوازنده و بازیگر هیپ هاپ تاسیس شده 





.انجام شودحریف سبد امتیازی به 4منطقه گفته میشود که از هایی پرتاباَبَر پرتاب به 
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طرحدستاوردهای 

بسکتبالبازیهیجانبردنباالتروکردنجذابتر-1

کشورهابرخیبرایبویژهورزشیعدالتبرقراری-2

تمرکزبردنباالوبلندهایپرتابدرمهارتبردنباال-3

بازیپایانیدقایقدربویژهامنیتحاشیهآوردنپائین-۴

یکطرفهبازیهایازرفتبرون-5
بسکتبالقوانینوضوابطدرتنوعایجاد-6
بسکتبالپرتابهایابردرریسکبردنباال-7



با تشکر و سپاس 

شما عزیزاناز توجه 



جلسه با حضور دکتر رحیمی مدیر کمیته آموزش و مربیال فدراسیون، استاد قاسمی مدیر تیم  های ملی بسکتبال و 

 /  /    یکی از داوران بین المللی بسکتبال 



فیقتوعلیحضورباجلسه
فدراسیوناسبقدبیر

یمیمقآیدینوبسکتبال
بسکتبالگزارشگر

1399/12/17

افشینحضورباجلسه
مربیونویسندهرضاپور

وجوانانملیتیماسبق
بسکتبالمربیامیری

1400/1/31



جلسه با حضور پور حسن مدیر پخش شبکه ورزش ، عظیمی تهیه کننده برنامه های ورزشی تلویزیون و مقیمی گزارشگر بسکتبال

 4  / /  



جلسه با حضور محمد پور رئیس هیئت بسکتبال استان، خانم علیمردانی رئیس هیئت داوران بانوان، محمد رضایی مربی و فتحی داور بسکتبال

 4  / /  



ملی بسکتبال جوانان جلسه با حضور استاد نوری سرمربی تیم ملی بسکتبال جوانان، خانمحمدی مربی تیم ملی، کاپیتان تیم ملی و دیگر عوامل تیم 

 4  / /  



اییطباطبدکترحضورباجلسه
لبسکتبافدراسیونرئیس

1400/3/23

غالمیدکترحضورباجلسه
وبازیعلمیکانونرئیس

علوموزارتورزش

1400/5/16



د استاد وحیجلسه با حضور 
پیشکسوت ابوالحسنی

بسکتبال
1400/6/15

باطرحدفاعیهجلسه
علمیهیئتاعضاءحضور

وشریفصنعتیدانشگاه
بهشتیشهیددانشگاه
1400/6/23



آقای ان وزارت علوم ، ملک رئیس انجمن بسکتبال دخترخانم دکتر دکتر برومند رئیس انجمن بسکتبال وزارت علوم، آقای جلسه دفاعیه طرح با حضور 
اه شهید بهشتیمعینی راد و آقای دکتر نیازی اعضاء  هیئت علمی دانشگعلوم،خانم  دکتر  اختر  دانش رئیس انجمن بسکتبال پسران وزارت دکتر 

1400/6/23
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نایب جلسه با حضور مهندس داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و دکتر ملک
1400/12/26فدراسیون    رئیس 



دیر حضوردکتر شهیدی مجلسه با 
کل وزارت  ورزش و جوانان
1401/5/23

اد جعفریان حضوراستاد سلیمیان رئیس کمیته داوران، استجلسه با 
ان بسکتبال رئیس سازمان لیگ بسکتبال، استاد آرازشی دبیر سازم

سه نفره و جناب محمودی از کارشناسان فدراسیون
1401/6/20







shirkavand2.mp4
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تمبر اختصاصی طرح

بازی کامپیوتری طرح تی شرت طرح

نخستین پرتاب چهار امتیازی در جهان


