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  نتايج هفته پنجم ليگ فوتسال دانشگاه

در محل سالن دانشگاه   26/09/96 مسابقات ليگ فوتسال كارمندان روز يكشنبه مورخپنجم هفته 

 صانع نژادو چهارباغيديدار را آقايان  چهارديدار  برگزار شد.قضاوت اين چهارعلوم پزشكي با انجام 

  عهده داشتند. ه ب و كهنه چي

   2اورژانس تيم   –بازي اول: تيم بهداشت محيط 

شكست  ار 2 اورژانستيم  0- 1 موفق شدبهداشت محيط در روند رو به رشد خود در اولين ديدار تيم 

رساند و مجتبي استاد آقايي هم از به ثمر براي تيم بهداشت محيط تنها گل بازي را علي عنايت .دهد

  . داور كارت زرد گرفت

  تيم بهشتي اورژانس –بازي دوم: تيم معاونت بهداشتي 

تيم بهشتي  1- 6درخشش رحمان مرتضوي و محمدرضا اخباري ونت بهداشتي با امع تيم در ديدار دوم

 بهداشتي معاونت تيم بار براي 2و محمدرضا اخباري  4اورژانس را شكست داد رحمان مرتضوي 

سيد مهدي مريخي به ثمر رساند.رحمان مرتضوي و  را هم اورژانس بهشتي تيم گلزني كردند.تنها گل

كردند.                                                                                                                       دريافت  كارت زرد از داوران بازي ميرابجواد 

  تيم بهشتي الف –بازي سوم: تيم متيني 

تيم بهشتي  2- 3متيني موفق شد در يك بازي نزديك  تيمهفته بازي  و حساس ترين ديدار سومدر 

خيمه كبود و و متيني گلزني كردند ي تيمبار برا 1بار و اميراني  2شكست دهد.فالح زاده  االف ر

  .به ثمر رساندند اگل تيم بهشتي الف ر 2طاهري 

  تيم شبكه آران و بيدگل –بازي چهارم: تيم معاونت دانشجويي 

 تيم شبكه آران و بيدگل به مصاف هم رفتند كه تيم معاونت دانشجويي ور ديدار چهارم هم دو تيم د

تيم معاونت  ايشكست دهد.بر ارشبكه آران و بيدگل  تيم 1- 2 موفق شد معاونت دانشجويي
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به ثمر صالحي را  تيم آران و بيدگلتك گل گل و 1هر كدام  و قنديرحماني  دانشجويي

  صفاري از داوران كارت زرد گرفتند. عليبراتي و غالمد.حسين رسان

  تيم اورژانس الف اين هفته استراحت داشت.*

  است . اين مسابقات آقاي گل پنجم گل زده تا پايان هفته 16رحمان مرتضوي با*

  

26/09/69: يكشنبه           پنجم هفته نتايج  

 1 0                     باورژانس   طبهداشت محي                              1

 2 6              معاونت بهداشتي ژانس بهشتي اور                               1

 3 2                      بهشتي الف متيني                                3

 4 1         وبيدگل شبكه آران شجوييمعاونت دان                              2

 


