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آشنایی با اولین آکادمی تخصصی والیبال پیکان درفریمان
شبانه روزی بــرای اعتالی این آکادمی تالش می کنند

اولین آکادمی تخصصی والیبال پیکان شهرستان فریمان

از دیماه  97با هماهنگی تربیت بدنی اداره آمــوزش و

تشکر کــرد.وی در پایان از زحمات مهدی شهسوارپور ،

در دوقسمت نونهاالن و جوانان آغاز به کار کرد .محسن

مربیان این آکادمی نیز تشکر کرد و گفت :عالقمندان به

جواد فریمانی  ،سیدیحیی استاد و سیدحسن حسینی از

پرورش شهرستان فریمان ،زیر نظر آقای محسن فریمانی

ورزش والیبال می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با

فریمانی ،مدیر این آکادمی در گفت وگو با خراسان با اشاره

شماره های 09366477867 - 09386302081

به این که آکادمی والیبال پیکان جزو اولین آکادمی های

تماس بگیرند.گفتنی است ،محسن فریمانی کارشناس

رسمی و دارای مجوز در شهرستان فریمان است ،گفت:

ارشــد تربیت بدنی گرایش مدیریت استراتژیک  ،دبیر

تمرینات این آکادمی در سالن مرحوم سیدجعفرموسوی

بازنشسته ورزش با  31سال سابقه  ،عضویت در تیم های

برگزارمی شود .این مربی با اخالق و دلسوز والیبال گفت:

خانواده مهمترین رکن جامعه است و در برابر آیندهسازان

پاس ،ابومسلم ،وحدت فریمان و شرکت در لیگ استان تا

قرار است آیندهسازان ایران رشد و پیشرفت داشته باشند و

تیم والیبال بسیج استان  ،عضو تیم والیبال تربیت معلم

سال  ، 1373عضو تیم فوتبال پیروزی و توربو مشهد  ،عضو

که کودکان و نوجوانان هستند ،مسئولیت دارد و لذا اگر

استان سال های  68- 66عضو تیم والیبال فرهنگیان

مسیر تعالی را طی کنند باید مسئوالن ،مربیان و خانوادهها

در کنار هم بستر مناسبی برای رشد این قشر فراهم سازند.

محسن فریمانی گفت :جامعه امروز به شور و نشاط نیاز

دارد و برنامههای هیئت والیبال به خوبی میتواند این
امر مهم را پوشش دهد لذا معتقدیم کسانی که در سنین

باال دارای موفقیت هستند و از انرژی باالیی برخوردارند
کسانی هستند که از ورزش در دوران نوجوانی تا به سن

باال استفاده می کنند .فریمانی پــرورش جوانانی سالم
وبانشاط در جامعه ،استعدادیابی و پرورش استعدادهای

والیبال و معرفی نخبگان والیبال به باشگاه ها ومراکز حرفه
ای ،برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه های فرهنگی و
تربیتی را از اهــداف تاسیس این آکادمی بیان کرد و در

خصوص آکادمی  ،نحوه جذب و نحوه آمــوزش و تعیین
سطح گفت:برخی از ارکان تشکیل دهنده آکادمی مدرس،
مربی و پزشک یار می باشد و داشتن مدرک لیسانس تربیت

استان در مسابقات کشوری  ،مربی تیم والیبال آموزشگاه
های فریمان و مربی تیم تربیت معلم استان خراسان رضوی

بدنی و مربیگری بین المللی از

از تمامی مسئوالن شهرستان

و شرکت در مسابقات کشوری دانشجویان  ، 1375مدرس

است .وی در ادامه گفت :به لطف

هاشمی نماینده مردم فریمان در

جمهوری اسالمی ایران  ،ناظر رسمی فدراسیون فوتبال

صادقی مدیرعامل شرکت شیشه

حضور در لیگ برتر فوتبال ایران  ،مربی رسمی فدراسیون

ویــژگــی هــای تخصصی مــدرس
خدا همه چیز برای آموزش دادن

و آمــوزش دیــدن فراهم هست و

تمامی لـــوازم سخت افـــزاری و

فریمان به ویژه دکتر قاضی زاده

مجلس شورای اسالمی  ،مهندس
فــلــوت کــاویــان  ،احمدبرزخی

نــرم اف ــزاری آکــادمــی تهیه شده

فریمانی رییس اداره آمــوزش و

برای کسانی که مبتدی هستند

مسئول تربیت بدنی آمــوزش و

اســـت .وی بــا اشـــاره بــه ایــن که
کــاس به دو گــروه مجزا تقسیم
می شود و برای هر کالس مربی

مشغول به آموزش میشود ،گفت:

پــرورش ،جــواد رفوئی فریمانی

پرورش  ،شهردار و اعضای شورای
اســامــی شهر بــه خصوص حاج

علی کهن سال که با حمایت های

دانشگاه آزاد مشهد  ،مدرس رسمی فدراسیون فوتبال

جمهوری اسالمی ایران  ،داور ملی فدراسیون و  13سال
فوتبال جمهوری اسالمی ایران  ،داور رسمی فدراسیون

والیبال جمهوری اسالمی ایران از سال  ، 68مربی رسمی

فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران از سال ، 68
داور هندبال  ،رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال خراسان

رضوی  ،کمک داور لیگ برتر فوتبال ایــران ،دبیر کمیته

داوران استان خراسان رضــوی را در کارنامه پرافتخار
ورزشی خود دارد.

