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:تعریف رشته والیبال
ت کاه ای را مای تاوان یا ا( مدرساه)وزشی یاا از مجله امتیازات ویژه ای رشته آن است که در سطح کشور کمرت حمیط آم

. ام میشاودوالیباال ییای از رشاته  ای هرو ای اسات کاه باا تاو  ا ا. باشاد اقد زمین والیبال و وسایل مورد نیااز ایان ورز  
کررااد ماای  راهیااران سااعی در  رگااام بااازی . اسااتنفاار ۶ابعاااد مشی اای اساات و تعااداد بازییرااان در  اار نیمااه از زمااین دارای
.کرردرا با سه ضربه از روی تور به زمین مقابل ارسال می تو  

وزن )وه  ااای سااری از  اار دو  اار   مااانطور کااه هفتااه شااد ییاای از م ویاایات مآااا ایاان ورز  آن اساات کااه  ااام هر
قات مشاااا باااه  راغااات از م ااااباوقاااات بااارای تفاااریح ورزشااای عااا وه بااار ایریااه والیباااال  . والیباااال لااادت ب نااادمیتواناااد از باااازی ( ماارد

ایااان . می شاااودبرهااا ار ( ماااردانو زناااان )در  ااار دو ق ااامت املپیااا    آاااان و قااااره  عراااوان یااا  ورز  قآرماااانی در ساااطح 
ویژهی  اااااای ایااااان ورز  م ویاااااا . دارد اااااراوان در سراسااااار  آاااااان دانشااااا،ویان  ع قمرااااادان ورز  در باااااین دانز آماااااوزان و 

 ااااا در  ااااوای آزاد  ااااا در سااااالرآای ماااار   باعااااه شااااده کااااه در  اااار حماااایط قاباااال ا اااارا باشااااد و بااااا امیانااااات ساااااده و کااااا 
عاین و    اا تاابز زماان موالیبال از مجله ورز   ایی اسات کاه ا ارای م اابقه آن  مانراد ساایر ورز. شودا را سرپوشیده  

.مشی ی نی ت



 رچراااااد . می شاااااودله زماااااانی کوتااااااه تر مشااااای  هاااااا ی زماااااان م اااااابقه باااااه درازا می کشاااااد و زماااااان دیگااااار برناااااده م اااااابقه در  ایااااا
ارچوب ناد زماان م اابقه را حمادود کراد و آن را در چا دراسیون  آانی این رشته مدت  ا در  یر پیااده کاردن حارس اسات کاه بتوا

تیمیال مآاارت باه  ارین واکثار کشاور ا بازییراانیرشاته  به دلیل باال ر نت سطح قآرماانی در ایان . منایدی  زمان مشی  ارائه 
بعادی  ای می تاوان باه  راهیاران بارای یاادهیری  ا  (میرای والیباال)باا کوچا  کاردن زماین و تاور باازی مرظاور  برای ایان پردازد   ا می 

ساارعت در ت اامیاذ اان   رکاا   میاااری  تعاااون  هدشاات  بااا ا اارای ایاان ورز  می تااوان عواماال چااون  اا  . کااردکماا  مااویرتری 
د قابااال را در داناااز آماااوزان در  ااا... وآماااادهی  ی ییااای ادراکااای  بآباااود تواناااایی  اااای تفیااار   ماااا رگی  بااارانگیینت هیاااری  م قیااات  

والیباال سار و که با  عالیت  اای ر تااری چاون ورز مربیان  برابراین نقز ایلی و اولیه معلمان و . دادقبولی توسعه و ه رت  
یاااا  یقیرااااا  در حااااول  عالیاااات از حر. سااااازندآن اساااات کااااه امیانااااات کااااا ی و مراساااال باااارای ا اااارای ایاااان  عالیت  ااااا را  اااارا ادارنااااد  کااااار 

.میشودسامنت شیوه  ای تردید پیدا مشا ده ر تار ای  راهیران آمادهی بیشرتی برای برنامه ری ی و  را ا 



:تارییچه

را در  ااااااااا آمییاااااااانت بااااااااازی تراااااااای  و ب اااااااایتبال بااااااااازی  دیاااااااادی را اباااااااادا  کاااااااارد و آناز (WILLIAM.J.MORGAN)مورهااااااااان .  اااااااای.یاااااااا  معلااااااااا آمرییااااااااایی بااااااااه نااااااااام ویلیااااااااام۱۸۹۵در سااااااااال 
.از تور تری  و تو  ب یتبال استفاده می شدنآاد در این بازینام ( (EMINNONETمیرونت

باعاااه تاااو  سااارگیندر ایااان باااازی در آغااااز و تاااو  ب اایتبال اساااتفاده می شاااد اماااا چاااون  ،ااا زیااااد. ر دادن رواباااط اماااروز نداشااتبااازی عباااارت باااود از رد و بااادل کااردن تاااو  از بااااالی تاااور و  ااای  کاا   اااا قااارا
بااازی  تااو    ااو  ساارا ام میشااوند وسااایل ورزشاای  باارای ایاان. کردنااد بلیااه ایاان کااار نیاا  نتوان اات مرظااور ایاالی آن را باارآورده کراادنااارا تی انگشااتان بازییرااان ماای هردیااد  از تااویی تااو   ااای بااازی اسااتفاده 

ام ایان باازی در سارا . یشرت در  وای آزاد بود ا ام مای شاددر بدو امر  دود میدان این بازی مشی  نشده بود و در مآد کودکی که ب. سامت که تا اندازه ای پاسیگوی به مرظور ع قمردان هردید
باازی والیباال باه شایل اماروزی ا اارا . نااام یا اتتغییار  (VOLLEYBALL)والیباالاز ا ااالی اساپریری  یلاد باود  باه ییای  (ALFRED HALSTED) ال اتدتوساط دکارت آلفارد ۱۸۹۶ساال 

.نفر بازییران دامل زمین رسید۶به بازییران ۱۹۲۰نفر بودند ولی در سال ۹در ابتدا بازییران  ر تیا. منی شد حول و عرض زمین آن نی  ابعاد کمرتی داشت



ایان ورز  اروپاا رساید و کشاور ای انگل اتان   ران اه و ساپ  کشاور ای ۱۹۱۴در ساال . ه م اابقات والیباال پردامترادبه آسیا راه یا ت و تیا  ای  ژاپن  چین و  یلیپین بره اری یا  سل ال۱۹۰۰والیبال از سال 
بودناد و کشاور ای چین  کره  روبی و مشالی  کوباا  برزیال  بلغارساتانکشور ای مطرس در د ه  ای هدشته روسیه  چ  و اسلواکی  هل تان  ژاپن . روسیه  چ  و اسلواکی با بازی والیبال آشرا شدند

.  تردیوه  وی یل  کوبا  کرۀ روبی  بلغارستان هل تان  رومانی  کانادا  روسیه و مطرس در  ال  اضر ایتالیا   لرد  آمرییا  چین  ژاپن  آرژانتین  برز

آسایا می ایون از کشاور ای اروپاا  آمرییاا وکمی ایون  رای والیباال باه ریاسات یا   ارد هل اتان دسات شاد و اع اای ایان ک۱۹۳۶در ساال . خن تین بار بارای تاسای  ساازمان باین املللای اقادام شاد۱۹۳۴در سال 
 رای  آاانی دوم . ه تاو  ن نرادیبال موظف باشرد که بایز از یا  ضاربه بابدین ترتیل به میدان و حور با مرت اندازه هیری کررد و بازییران وال. کمی یون م بور مقررات بازی والیبال را ت ویل کرد. بودند

یال ساازمان  اا باهچا  و اسالواکی  هل اتان  روسایه  ژاپان   یلیپاین باه ترت.  دراسایون  ای ملای کشاور ا باه و اود آماد. پ  از  ری ع قه مردم ایان باازی ا ا ایز یا ات. ساعت بازی والیبال را کا ز داد
.و ود آوردند و در ای،اد تشیی ت والیبال پیشگامان به مشار می آیرد

اس ران اه ا تتاابااا اولاین کمی اایون کاه باه ابتیااار  ران اه چاا  و اسالواکی و هل ااتان در  ۱۹۴۷در ساال . ملای مااویز  یمات کردنااد مچراین  ران اه  ایتالیااا  پرتغاال  می یاا  در ساازمان دادن  ردوساای  اای 
اسات ایان  دراسایون را در  اال  اضار آقاای دکارت آهوساتا عراوان ری. ت ایان  دراسایون هماارده شاد و مادت  ا در مقاام ماود بااقی باودشد   دراسیون بین املللی والیبال رمسی تشییل یا ت پل لیبود به ریاس

. مقر  دراسیون بین املللی والیبال در شآر لوزان سوئی  است. داراست



:اقدامات  دراسیون بین املللی

م اابقات باین املللای  ااراوان تااکرون ا اام شاده کاه ا اا آنآااا . ع او دارد۱۸۰ی را پدیر تراد و  اا اکراون ایاان  دراسایون بایز از از آن پا  تاا کراون  کشاور ای  آاان باه تاادریف ع اویت  دراسایون بین املللا
:عبارترد

و اولاین دوره م اابقات قآرماانی زناان اروپاا در شاآر پارار برها ار . در شاآر برها ار شاد و تایا چا  و اسالواکی مقاام اول دسات یا ات۱۹۴۸از اولین دوره م ابقات قآرمانی والیباال ماردان اروپاا باه ساال 
در کرگااره ای  کااه در یااو یا ۱۹۵۷در سااال . در شااآر پاارار برهاا ار شااد و تاایا روساایه بااه مقااام اول رسااید۱۹۴۹اولااین دوره م ااابقات  آااانی مااردان بااه سااال . شااد و تاایا روساایه بااه مقااام قآرمااانی رسااید

نت پا  از ایان دوره هآگااه  الفات  اایی باا قارار هار . ا ترادتوکیاو قارار هر ات و  تای ماردان روسایه و زناان ژاپان باه مقاام اول دسات ی۱۹۶۴پایتیات بلغارساتان تشاییل شاد  باازی والیباال در بازی  اای املپیا  
.رمسا در ردیف بازی  ای املپی  قرار هر ت۱۹۶۵در بازی والیبال در زمره ی م ابقات عمل آمد اما در سال 



:والیبال نوین
ز نظار آن اسات کاه والیباال و ب ایتبال اآماری که از حرف کمیته بین املللی علوم املپی  به دست آمد  ااکی از۱۹۷۰ر این سال در  ال  اضر در ب یاری از کشور ای  آان والیبال توسعه یا ته است د

اهاار چرااین باشااد در ایاااالت مت ااده . دادناادژاپراای  ااا آن را در ماانت برنامااه  ای بااازی املپیاا  قاارار ۱۹۶۴حمبوبیاات ایاان بااازی وقتاای در سااال . دارناادمیلیااون بااازیین رسااید در یاا  سااطح قاارار ۶۵تعااداد بااازیین بااا 
. آوردنادا باه دسات بارای اولاین باار ماردان و زناان والیبالی ات آمرییاا دیادار ای املپیا  ر۱۹۸۴در ساال . نداشاته اساتایان کشاور در  آات توساعه آن مادیریت قاوی و  اامعی ۱۹۸۰داشته است ولی در سال 

بوبیات ایان باازی در مو قیات ایان تایا باه حم. کارداز آن ماود ت زنان نی تیا زنان آمرییا و شرکت او را برای چاین و دال بازی  اا راتیا مردان ایاالت مت ده با شی ت دادن برزیل مدال ح  هر ت و در ق م
.هداشتبه  ای آمرییا ا  ود بر ایر مود را در دو زمیره ا  ایز  اشاهران بازی کرد

والیباااال بعاااد از ساااال  ااا از نظااار تعاااداد بازییراااان و ع قمراااد و . می کرراااد ااا ار نفاار در دامااال ساااالن م اااابقات والیباااال دیاادن ۲۶در کشاااور برزیااال . داردمیلیاااون نفااار در سراسااار  آاااان بااازیین و اااود ۲۰۰امااروز 
شاابیه تلوی یااونی در پر،اااه و دو کشااور دنیااا م ااابقات ۹۹از حریاا  تلوی یااون مااورد اسااتقبال بیشاارتی قاارار هر اات بااه تولیااد بعااد  بااه ۱۹۸۶ایاان ورز  از سااال . می شااودبیرراادهان دوم ورزشاای  آااان حم ااوب 

.کردندوالیبال را در ق مت زنان و مردان پیز 



:تارمچه والیبال در ایران
در آغاااز حااول و عاارض. ه شااود و در داراملعلمااین تعاادادی از ع قمراادان بااه  اارین پردامتراادمش اای توسااط میرمآاادی ورزنااده ییاای از اسااتادان باا رر باارای بااه ایااران آورد۱۳۰۰ایاان ورز   اادودا  در سااال 

اد بیشارت ایان ورز  ع قاه ر ته ر تاه ا ار. ن ایان ورز  مقاررات یاابتی نداشات مانطور که پیادایز از قاوانین مایای پیاروی منی کارد  در ایاران نیا   راو. زمین اندکی ب رهرت از اندازه  شار بیشرتی بازی می کردند
 ار می کردنااد کااه ایاان کلااو  م ااابقاتی را بااین مااود برهاا. ز  از مانواده  ااا بودنااد کااه مو اال ه اارت  ایاان ورز  شاادندبااه  مااین عااا  عاا وه باار داراملعلمااین  کلااو  شای ااته و ورزشاای کااا  الاا . مرااد شاادند

شاور در مرکا  و در اساتان  ای دیگار ک( مادار  و دانشاگاه  ا)کاا کاا ایان ورز  باه حمیط  اای آموزشای . از ایان راه مشاتاقان زیاادی باه ایان ورز  را آوردناد. اغلل مورد تو ه  اشاهران قرار مای هر ات
 اایتبال بااه حااور ابتاادا ورز  والیبااال و ب. نظاار ماای رساایدبااا ه اارت  ایاان ورز  در کشااور نیاااز بااه یاا  ا ماان یااا  دراساایون ضااروری بااه . اولااین م ااابقه والیبااال قآرمااانی ایااران برهاا ار شااد۱۳۱۸در سااال . راه یا اات

 دراسایون والیباال م اتقل شاد و امیار اماین باه عراوان ۱۳۳۷در ساال . دکارت ساید علای ا ادی ناژاد ریاسات ایان  دراسایون را بار عآاده داشات۱۳۳۳مشرتک تاسی   دراسیون داده می شد تا ایریه در سال 
یا ازیآاای آسایایی اعا ام شاد و توان ات مقاام دوم را در آسایا  بعاد از تااتایا ملاای والیباال ایاران تشاییل شاد و در  ماان ساال باه  اا اولااین دوره ب۱۹۵۸در ساال . اولاین رئای   دراسایون والیباال انتیااب هردیاد

در م اابقات آسایایی در ایاران برها ار هردیاد و ماردان ۱۹۷۴باانیوک باه مقاام ساوم آسایا شاد و در ساال ۱۹۶۶ل  مچراین تایا زناان و ماردان ایاران در ساومین دوره م اابقات آسایایی در ساا. ژاپن  ک ال منایاد
.جمددا  به این مقام نائل هردد۱۹۷۴این تیا در توان ت در سال . ایران به کشور ای ژاپن  کره  روبی و چین مقام چآارم آسیا دست یا ت



:موقعت والیبال پ  از انق ب اس می

ای  آااان در ک اال مقااام اول قآرمااانی ارتااز  اا. پیاادا کااردتااه ر تااه ورز  مانرااد قباال از انقاا ب در میااان  وانااان  مشااتاقان  راواناایدر سااال  ااای اول پیااروزی انقاا ب  والیبااال رشااد و توسااعه نداشااته امااا ر 
تااایا  ماااردان در . امیاااد  راوانااای بااارای ک ااال پیاااروزی  اااای بعااادی باااود( ماااردان)در دبااای ۱۳۶۹ک ااال  مقاااام چآاااارم نو واناااان  آاااان در ساااال . ا تیاااار ب رهااای بااارای والیباااال ایاااران باااه ارمغاااان آورد۱۳۵۸ساااال  

.بره ار می شد  توان ت مقام چآارم آسیا برسد۱۳۷۳مقام ششا رسید قآرمانی آسیا  که در کشور کره  روبی در سال ۱۹۶۹م ابقات آسیایی 

.  آیادمجلاه ا تیاارات قابلیات والیباال ماردان باه   ااب میتایلرد و   ور در م ابقات  آانی آرژانتین به ک ل مقام دوم  آاان از۱۳۷۱در سال ( مردان)ک ل مقام اول م ابقات انتیابی  وانان  آان 
بااا غلبااه باار تاایا بااه شاادت ۱۳۷۵در سااال دوره م ااابقات بااین املللاای د ااه  ،اار بااه ک اال مقااام  ااای اول و دوم شااد و ۵تاایا ملاای بااانوان در . آغاااز شااد۱۳۶۲ عالیاات باااال و در ق اامت بااانوان جمااددا  سااال 

مرباای ۲و ۱مرباای بااین املللاای در ااه ۵۶ ااا اکرااون در ق اامت بااانوان . ور ای اساا می عرااوان نایاال قآرمااانی را بااه دساات آوردآذربای،ااان روساایه بااه مقااام قآرمااانی رسااید و در دوره م ااابقات بااانوان کشاا
و . دامناارک و مقاام دوم  آاان نائال هشات۱۳۷۵در م اابقات  آاانی  ۱۳۶۹ق امت ناشاروایان  تایا ماردان ایاران در م اابقات  آاانی . اول بین املللی به  عالیت مشغولرد۲۲۰و ۳بین املللی در  آت 

. مراز   آانی شرامته شده است آانی و املپی  است و  در  ال  اضر در این کشور به عروان ی  قدرت ب مچرین در ق مت  والیبال تیا معلولین  ایران دارنده ی چردین عروان 



:  ل  دید در والیبال
شاورمان را باه د و در واقاز   ال  دیادی از والیباال کهفانت داشاته باشاد  اساتفاده شاده اسات  اای  آاانی ایان ورز  نیا  مطارس شاودر سال  ای امیار  والیباال ایاران ناه ترآاا توان ات قااره  راد  ر ای بارای

 شاای از ایریااه.  آااانی شاادن را بگشااایدبااا معیار ااای  آااانی اساات و ایاان آمااادهی را دارد تااا دریچااه امیااد  ااز  ااهامااروز اعتبااار والیبااال ایااران  م ویااا در رده  ااای نو وانااان و  وانااان  . منااایز بگاادارد
: ایل شده است  به امت ار بیان می شود۱۳۸۵مو قیتآای   ل  دید والیبال کشورمان که از سال 

۱۳۸۴تا ۱۳۸۱مقام قآرمانی نو وانان آسیا در سال  ای ( 1

۱۳۸۶و۱۳۸۳و۱۳۸۰نو وانان در سال  ای( آسیا)نایل قآرمانی در قاره کآن (2

تایلرد۱۳۸۲مقام سوم م ابقات قآرمانی نو وانان  آان در سال (3

۱۳۸۱و ۱۳۸۵مقام قآرمانی  وانان آسیا در سال  ای ( 4

۱۳۸۶مقام سوم  وانان  آان در سال (5

۱۳۸۲و  ۱۳۸۳مقام دوم ب ره االن آسیا در سال  ای (6

مقام اول ب ره االن در م ابقات انتیابی قآرمانی  آان در آسیا(7
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وی دیاپلا ریاضای هر تاه و علیارغا. ده کوچا   اا داردپدر  ارزیاب بان   مادر  مانه دار و یا  ماوا ر مآرباان و یا  ماوا ر زا. در حمله عطایی ارومیه متولد شد1364مآر ماه 28سعید معروف 
.ع قه ای که به مآردسی داشته به رشته تربیت بدنی وارد شد

استیشنعاش  بارسلونا و پلی 

. لااف ماای هدرانااد ااا بااا بااازی بااا کر ااول  ااای  تچااون بااه بااازی  ااای رایانااه ای  ااا ع قااه دارد   شاای از اوقااات  ااراغتز را. لوناساات وتبااال مااار ی  اشااا ماای کرااد و از حر ااداران پروپاااقر  تاایا  وتبااال بارسبیشاارت 
.مواندن امت ا  می د دالبته ا ل کتاب  ا   ت و  ز زیادی از اوقات  راغتز را  ا به کتاب ! معموال  وتبال بازی می کرد و با بارسلونا  ریفان را در ا می کوبد

ورزشیبدترین ماحره 

الگاوی مایای در ورز  . در اه در م اابقات  اام باشاگاه  اای آسایا باا تایا پییاان اسات40سااعت تال 24 واناان  آاان و ماحرات ورزشای ساعید معاروف م ادومیت شادید از نا یاه ما  پاا در باازی  اای بدترین 
فر یا  بیمااری و چارا کاه در آن سا! ا ای  هااه  راماو  منای کراددر باین سافر  اایی کاه باه کشاور  اای ماار ی داشاته اسات  سافر باه  یلیپاین ر. ندارد ولی  مواره علی دایی را به عروان ی  ورزشیار حت ین می کرد

.او ت   می کرد وارد  ر کاری که می شود بآرتین باشد.  تی قای  سواری را نی  جتربه کرده است

آرزوی ر نت به مانه مدا

 بت کراد تاا   یاتا   مای کراد  ماواره قبال از م اابقه  اهار شاده  تای چراد یانیاه باا ماادردوپیرای ساعید معاروف در ورز  توکال باه مداوناد اسات  البتاه باه بیاان ماود . از آرزو ایز زیارت مانه مادا اساتییی 
.به هفته مود  یدای مادر  به او آرامز و انرژی می د د. انرژی بگیرد



سعید معروف سفیر آب

آبای را کاه باه شایل  او در مراساا بدرقاه تایا ملای بارای شارکت در رقابات  اای لیای  آاانی  ترادی. لیباال انتیااب شاده اساتکاپیتان تیا ملی والیبال کشورمان به عروان سفیر آب در لیی  آانی وامعروف 
.در  شده است« آب   ت  اما کا است»بر روی این تردی  شعار . ی  قطره بود  دریا ت کرد

دیگر عالیت سعید معروف در رشته  ای 

در و ساومی او نفار ساوم دوی یا رانوردی آذربای،اان شاده و قآرماانی ب ایتبال. تای توان اته عراوان  اا باه دسات آورد  ور در رشته  ای دیگر معروف در رشاته  اای دیگار  اا  عالیات داشاته و  
.و ا شد تا نامز در زمره برترین  ای  آان قرار بگیردبا این  ال استعداد ای این ستاره والیبال کشورمان در رشته دیگری شی.  ردبال مدار  استان را  ا به دست آورده است

ریز  ادویی سعید معروف

ملای روسایه  ساعید را پاساور و کاپیتاان پیشاین تایا« ودایاا ماموت اییخ» واداران باه مااحر شابا ت او باه . بی مآیا کرردو مشایل سعید معروف باعه شده تا در روسیه حر داران زنیت برای او لقشیل 
راسارد و بارای  ااال مای شاود هفات کاه کال شاآر او را مای ش. حمبوبیات ویاژه ای نا د  اواداران پیادا کاردمعاروف ب  ایاله پا  از   اور در تایا زنیات کاازان و باازی بارای ایان تایا . ریز  ادویی نامیده اند

.ستاره والیبال ایران ا رتام ویژه ای قائل   ترد



:ملیمعروف در تیا سعید 

با تو ه باه   اور امیار   ایری باه عراوان پاساور اول  تار یح داد 2011ع و تیا ملی بود  درسال 2007او که از سال .  ا رمسا  ع و تیا ملی ب ره االن شد1384وارد تیا ملی نو وانان و از سال 1380معروف در سال 
.نتیاب شد ری و بازییران  به عروان کاپیتان تیا ملی والیبال ایران امعروف پ  از عدم دعوت علیرضا نادی توسط مولیو والسیو  از سوی کادر . به تیا ملی والیبال بازهشت2012از تیا ملی کراره هیری کرد  اما سرا ام در سال 

:معروفدوران باشگا ی سعید 

اولین قآرمانی لیی ماود را باا یارام 1383معروف در سال . متین ورامین را داردپگاه  یرام  استق ل هربد  سایپا  داما   کاله و شآرداری ارومیه وباشگا ی را از تیا مقاومت ارومیه شرو  کرد و سابقه بازی در تیا  ایوالیبال او 
.با کاله برای دومین بار به قآرمانی لیی دست یا ت1390جتربه کرد و در   ل 

ل قارارداد ماود را   اخ کارد و باه زنیات کاازان پیوسات با قراردادی دو ساله دوباره به شآرداری ارومیه بازهشت و در نیا   ا1393مانیل با متین ورامین به قآرمانی رسید و در سال 2013او در  ام باشگاه  ای والیبال آسیا در سال 
.معروف برای   ل  دید  ا در ایران ماند و به پییان پیوست. دوباره به شآرداری ارومیه پیوست94و در لیی 

:کازانسعید معروف در زنیت 
رارداد ماود را بادون شی ات پشات سار هداشاته باود موا اان   اخ قامعاروف کاه باه  ماراه شاآرداری ارومیاه نایا   ال اول رقابات  اای لیای برتار . با پیشرآاد ی  میلیون یورویی زنیت کازان موا اه شاد2014سعید معروف در اوامر سال 

2014دساام  28قارارداد معاروف باا اعا م م ا ولین باشاگاه زنیات کاازان در . ساتاده شادپا  از چراد روز رضاایت ناماه ا  یاادر و قارارداد زنیات کاازان بارای او  رشد ولی درمواست او باا  الفات باشاگاه شاآرداری ارومیاه روبارو شاد  اماا 

تبادیل شاد و باا رقاا قاراردادی بااال باه عراوان ییای از لژیونر اای ورز  2014–15ماد والیباال  آاان در ساال پ  از انعقاد این قرارداد سعید معروف به عروان  فتمین باازیین پردرآ. نآایی شد و معروف رمسا  به زنیت کازان روسیه پیوست
.دست یا ت2014-15زنیت به قآرمانی لیی قآرمانان والیبال اروپا معروف در اولین سال   ور مود در کازان عملیرد ب یار موبی داشت و با. و والیبال ایران شرامته شد



:ملی

 2017برن   ام قآرمانان ب رر  آان مدال

 2014مدال ح  بازی  ای آسیایی

 2013مدال ح  قآرمانی آسیا

 2009مدال نقره قآرمانی آسیا

 2010مدال نقره بازی  ای آسیایی

 2010مدال ح   ام کرفدراسیون والیبال آسیا

 2008مدال ح   ام کرفدراسیون والیبال آسیا

 2003مدال نقره قآرمانی  وانان آسیا

 2003مدال برن  قآرمانی  وانان  آان

ا تیارات



:باشگا ی

 با زنیت کازان2015لیی قآرمانان والیبال اروپا قآرمانی

 با زنیت کازان2015قآرمانی سوپر لیی والیبال روسیه

 با متین2014قآرمانی قآرمانی باشگاه  ای آسیا

 با پییان2008قآرمانی قآرمانی باشگاه  ای آسیا

 با متین1392قآرمانی لیی برتر والیبال ایران

 با کاله1390قآرمانی لیی برتر والیبال ایران

 با یرام1383قآرمانی لیی برتر والیبال ایران



: ردی

 با زنیت کازان2015لیی قآرمانان والیبال اروپا قآرمانی

 با زنیت کازان2015قآرمانی سوپر لیی والیبال روسیه

 با متین2014قآرمانی قآرمانی باشگاه  ای آسیا

 با پییان2008قآرمانی قآرمانی باشگاه  ای آسیا

 با متین1392قآرمانی لیی برتر والیبال ایران

 با کاله1390قآرمانی لیی برتر والیبال ایران

 با یرام1383قآرمانی لیی برتر والیبال ایران




