
  

  

 چهاربا انجام   02/02/97 روز يكشنبه مورخ دانشگاه نانكمسابقات ليگ فوتسال كار همدزشانهفته 

 صانع نژادديدار را آقايان چهار.قضاوت اين شد برگزار  پزشكي در محل سالن دانشگاه علوم ديدار

  بعهده داشتند.  غالمحسينيو  باغي وكهنه چيرچهاو

   تيم متيني -بازي اول: تيم بهداشت محيط 

 5  - 2 ا نتيجهب به مصاف هم رفتند كه اين ديدار متينيتيم و  بهداشت محيطدو تيم اولين ديدار در 

براي تيم  بار  1هر كدام  عسگري مقدم و رمضانيبار و  3فالح زاده به پايان رسيد. متيني تيم بسود

  .تيم بهداشت محيط را به ثمر رساندنددو گل  عنايت ونجفيمتيني و 

  تيم شبكه آران و بيدگل  - 1بازي دوم: تيم اورژانس 

تيم شبكه آران و بيدگل د.برگزار ششبكه آران و بيدگل  تيم و 1اورژانسدو تيم بين بازي دوم 

علي صالحي به  اگل اين ديدار ر كت .اين بازي را به سود خود به پايان برساند 0 - 1با نتيجه  توانست

  بود.اين ديدار بازيكن اخطاري الف اورژانس  تيم رساند.قاسميان از ثمر

   2تيم اورژانس   – بازي سوم: تيم بهشتي اورژانس

را  2اورژانستيم  1 - 11بهشتي اورژانس در يك بازي يكطرفه موفق شد هم تيم  سومدر ديدار 

دند. تك را به ثمر رسانتي اورژانس گلهاي بهشبار  2و بهداد  3 و خدايي 6 مطهري شكست دهد .

  را هم جابر اكبري به ثمر رساند. 2گل اورژانس

  تيم بهشتي الف   - بازي چهارم: تيم معاونت دانشجويي 

صادق زاده و را شكست دهد. بهشتي الف 1 - 2 معاونت دانشجويي موفق شد تيم چهارمبازي در 

ابوالفضل باقري به ثمر  اتك گل بهشتي الف رو  دانشجويي بودندگل معاونت  2 زنندهامامي 

  رساند.تقي زاده از بهشتي الف از داور كارت قرمز دريافت كرد.

  

  

دانشگاه  اننكمسابقات ليگ فوتسال كارشانزدهم هفته   



  

  

02/02/79: يكشنبه           دهمانزش هفته نتايج  

 1  1        شبكه آران و بيدگل  الف اورژانس                0 

 2  2                    بهداشت محيط متيني                5 

 3  1                اورژانس     بهشتي اورژانس               11

  4  1                          بهشتي الف  معاونت دانشجويي          2 

  

دهمانزش جدول رده بندي مسابقات تا پايان هفته -  

بازي  نام تيم رديف خورده گل گل زده باخت تساوي برد   امتياز تفاضل 

41 معاونت بهداشتي 1  9 2 3 49 23 26+  29 

 29 23+ 21 44 3 2 9 14 بهشتي الف 2

1اورژانس  3  14 8 3 3 33 18 15+  27 

+17 24 44 3 4 7 14 متيني 4  25 

72 4 3 7 14 شبكه آران و بيدگل 5  25 2+  24 

 21 0 30 30 6 0 7 13 معاونت دانشجويي 6

41 بهداشت محيط 7  3 3 8 19 38 19-  12 

-9 44 35 9 2 3 14 بهشتي اورژانس 8  11 

2اورژانس  9  15 0 1 14 11 56  54 -  1 

 


