
 برنامه هفته اول
 دور رفت

  ين دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشانمهفت
  

  شهداي مدافع حرمجام   
    

 ١٤/٩/٩٥ شنبه: يك

 رديف م تيمهانا ساعت شروع بازي
 ١ معاونت بهداشتی بيماریها ٣٠:١۵
 ٢ بهشتی ب فوریتها ٠۵:١۶
 ٣ معاونت دانشجویی بهشتی الف ١۶:۴٠

 
 

 بدني كاركنانتربيت 
 



  دومبرنامه هفته 
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  

  شهداي مدافع حرمجام   
  

 ٢١/٩/٩٥شنبه:  يك  
 رديف هام تيمنا ساعت شروع بازي

  ١ بهداشت محيط بهشتی ب ٣٠:١۶
 ٢ بيماریها معاونت دانشجویی ١٧:٠۵
 ٣ فوریتها متينی _ کارگر نژاد ۴٠:١٧
 ۴ بهشتی الف و بيدگل شبکه آران ١٨:١۵

  *معاونت بهداشتي استراحت
  

 تربيت بدني كاركنان



 
  سومبرنامه هفته 

  دور رفت
  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت

  شهداي مدافع حرمجام 
      

  ٢٨/٩/٩٥شنبه:  يك
 رديف ها نام تيم ساعت شروع بازي

 ١ معاونت بهداشتی معاونت دانشجویی ٣٠:١۶
 ٢ بهداشت محيط متينی _ کارگرنژاد ١٧:٠۵
 ٣ بيماریها و بيدگل شبکه آران ۴٠:١٧
 ۴ فوریتها بهشتی الف ١٨:١۵

  *بيمارستان بهشتي ب استراحت
 
 

 تربيت بدني كاركنان



 چهارمبرنامه هفته 
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ٥/١٠/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١ بهشتی ب متينی _ کارگرنژاد ٣٠:١۶
 ٢ و بيدگل شبکه آران معاونت بهداشتی ١٧:٠۵
 ٣ بهشتی الف بهداشت محيط ۴٠:١٧
 ۴ بيماریها فوریتها ١٨:١۵

  *معاونت دانشجويي استراحت
  
 
 

 تربيت بدني كاركنان



 پنجم  برنامه هفته
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ١٢/١٠/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١ معاونت دانشجویی و بيدگل شبکه آران ٣٠:١۶
 ٢ بهشتی ب بهشتی الف ١٧:٠۵
 ٣  فوریتها معاونت بهداشتی ۴٠:١٧
 ۴ بهداشت محيط بيماریها ١٨:١۵

  استراحتمتيني _ *كارگرنژاد 
  
 
 

  تربيت بدني كاركنان



 ششم  برنامه هفته
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ١٩/١٠/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١ بهشتی الف متينی _ کارگرنژاد ٣٠:١۶
 ٢ فوریتها معاونت دانشجویی ١٧:٠۵
 ٣ بهشتی ب بيماریها ۴٠:١٧
 ۴ بهداشت محيط معاونت بهداشتی ١٨:١۵

  *شبكه آران و بيدگل استراحت
  
 
 

 تربيت بدني كاركنان



 هفتم  برنامه هفته
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ٢٦/١٠/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١ فوریتها و بيدگل شبکه آران ٣٠:١۶
 ٢ بيماریها متينی _ کارگرنژاد ١٧:٠۵
 ٣ بهداشت محيط معاونت دانشجویی ۴٠:١٧
 ۴ بهشتی ب معاونت بهداشتی ١٨:١۵

  *بيمارستان بهشتي الف استراحت
  
 
 

 تربيت بدني كاركنان



 هشتم  برنامه هفته
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ٣/١١/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١  بيماریها بهشتی الف ٣٠:١۶
 ٢ و بيدگل شبکه آران بهداشت محيط ١٧:٠۵
 ٣ متينی _ کارگرنژاد معاونت بهداشتی ۴٠:١٧
 ۴ معاونت دانشجویی بهشتی ب ١٨:١۵

  *فوريتها استراحت
  
 
 

 تربيت بدني كاركنان



 نهم  برنامه هفته
  دور رفت

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان مينهفت
  شهداي مدافع حرمجام 

      
  ١٠/١١/٩٥شنبه:  يك

 رديف نام تيم ها ساعت شروع بازي
 ١ بهداشت محيط فوریتها ٣٠:١۶
 ٢ معاونت بهداشتی بهشتی الف ١٧:٠۵
 ٣ بهشتی ب  و بيدگل شبکه آران ۴٠:١٧
 4 معاونت دانشجویی متينی _ کارگرنژاد ١٨:١۵

  ستراحتا*بيماريها
 
 

  تربيت بدني كاركنان


