
 م ليگ فوتسال جام شهداي مدافع حرمنهگزارش هفته 
مسابقات ليگ فوتسال كارمندان تحت عنوان جام شهدا مدافع حرم نهم و پاياني هفته 

ديدار  چهاردر محل سالن دانشگاه علوم پزشكي با انجام  ١٠/١١/٩٥روز يكشنبه مورخ
  بعهده داشتند. نژادمحمدپور و صانع ديدار را آقايان  چهاربرگزار شد.قضاوت اين 

   بهداشت محيط تيم - فوريتهاتيم  : بازي اول
و بهداشــت محيط رودرروي هم صــف آرايي كردند كه در  فوريتهاتيم دودر اولين ديدار 

به پيروزي دســت پيدا كرده وجمع امتيازات خود را به عدد ٥-٢موفق شــد فوريتهاپايان 
بازي و بدون كســب امتياز با ليگ هشــتم  ٨برســاند و بهداشــت محيط هم با انجام  ١١

ـــزاده يكو چهار آقاي خداداديوداع كردند. مهدي و آقايان و  فوريتهابراي  گل عباس
  ثمر رساندندبه براي بهداشت محيط  يك گلهر كدام  استادآقايي

  معاونت بهداشتي  -بهشتي الف تيم بيمارستان بازي دوم :
ــتاندو تيم در ديدار دوم  ــتي الف و بيمارس ــتي بهش ــيار  معاونت بهداش در ديداري بس

ساس  شان در جدولح صف آرايي كردند كه در نهايت  جهت تثبيت جايگاه مقابل هم 
شتي با دو گل شتي الف آقايان  معاونت بهدا ست به شك ضوي و محمودي موفق به  مرت

  شده و خود در رده سوم جدول قرار گرفت. 
  بيدگلتيم شبكه آران و - بهشتي ببيمارستان تيم  بازي سوم :

سومدر  شبكه آران  ديدار  شتي ب و  شتي ب كه  بيدگلوتيم به صاف هم رفتند.به به م
را  بيدگلو شــبكه آران ٥-٢ايجادي و طاهري را در اختيار نداشــت موفق شــد آقايان 

آقاي امتياز با قدرت در صــدر جدول قرار گيرد.  ٢٤برد و كســب  ٨شــكســت دهد و با 



ـــدر جدول  ١٥خيمه كبود در اين بازي هم هتريك كرد و با  گل زده به تنهايي در ص
  گلزنان قرار گرفت.

  ،متينيتيم كارگرنژاد - معاونت دانشجويي تيم م :چهاربازي 
معاونت دانشجويي را شكست دهد  ٤-٢موفق شد  د،متينيهم كارگرنژادر ديدار چهارم 

سب  ضاني هركدام دو آقايان  امتياز در رده دوم جدول قرار گيرد . ١٩و با ك سيدي و رم
معاونت گلزني كردند. باين ترتيب  يبرا نيز طباطبايي و براتيآقايان بار براي كارگرنژاد و

 دو تيمبهشــتي الف برابر بهشــتي ب قرار ميگيرد و  پلي آف بر اســاس جدولدر مرحله 
صاف هم خواهند رفت شتي و كارگرنژاد به م شخص  معاونت بهدا ستها م تا تكليف فينالي

  .گردد
  

 ١٠/١١/٩٥ يكشنبهم نههفته  نتايج                 
 ١  فوريتها  ٥  ٢  بهداشت محيط

معاونت بهداشتي           ٢ ٠ بهشتي الف  ٢ 
بهشتي ب                    ٥ ٢ و بيدگل شبكه آران  ٣ 

 ٤    كارگرنژاد،متيني ٤ ٢ معاونت دانشجويي
 


