
  نتايج هفته ششم ليگ فوتسال دانشگاه

 در محل سالن دانشگاه علوم 03/10/96 روز يكشنبه مورخ مرد دانشگاه مسابقات ليگ فوتسال كارمندان ششمهفته 

بعهده  صفاييو غالمحسيني و  صانع نژادديدار را آقايان چهار.قضاوت اين شدبا انجام چهار ديدار برگزار  پزشكي

  داشتند. 

  تيم معاونت دانشجويي  –بازي اول: تيم اورژانس الف 

ار و ب 2 محمد سبزه اي.دشكست ده ار معاونت دانشجوييتيم  4-0 موفق شدالف اورژانس در اولين ديدار تيم 

معاونت دانشجويي را گشودند.رحماني و براتي از تيم معاونت  تيم بار دروازه 1خدادادي و ناهيجي هر كدام 

  در اين بازي كارت زرد دريافت كردند. بهمراه قاسميان از تيم اورژانس الف  دانشجويي

  اورژانس بتيم   –بازي دوم: تيم شبكه آران و بيدگل 

آران و اورژانس ب به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم شبكه  تيم تيم هاي شبكه آران و بيدگل و دومدر ديدار 

شبكه آران وبيدگل وزارع تيم اورژانس ب را شكست دهد.حاجي زاده و بخشي براي تيم  1-2موفق شد بيدگل 

  اورژانس ب گلزني كردند.تيم براي 

  تيم بهشتي اورژانس  –بازي سوم: تيم بهداشت محيط 

تيم بهشتي اورژانس را از پيش رو  1-2هم تيم بهداشت محيط در روند رو به رشد خود با نتيجه  ديدار سومدر 

  بهشتي اورژانس را به ثمر رساند.تيم بهداشت محيط ومطهري تك گل تيم گل  2برداشت .حسين صالحي هر

  تيم متيني  –بازي چهارم: تيم معاونت بهداشتي 

متيني در يك بازي زيبا و مهيج با دو تيم باال جدولي معاونت بهداشتي و چهارم و حساس ترين ديدارهفته  در بازي

گل به ثمر  1و مرتضوي گل  3امتيازها را تقسيم كردند. براي تيم معاونت بهداشتي اخباري 4-4كسب نتيجه 

گل براي متيني به ثمر رساندند.صلواتي هم از تيم  1فالح زاده ورمضاني هم هر كدام و گل  2 رساندند.رضا اميراني

  متيني كارت زرد دريافت كرد.

  



03/10/6913: يكشنبه           ششم هفته نتايج  

 1 0               معاونت دانشجويي  الفورژانس ا                     4

 2  1               اورژانس ب شبكه آران وبيدگل                    2

 3  1           بهشتي اورژانس بهداشت محيط                    2

  4  4                                 متيني  معاونت بهداشتي         4

 


