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  عهده داشتند. ه ب چهارباغيو  صانع نژادديدار را آقايان چهار.قضاوت اين شدبرگزار  چهار ديدارانجام با  پزشكي

  تيم بهشتي اورژانس –بازي اول : تيم معاونت دانشجويي 

معاونت سود ه ب 1 -  5با نتيجه برگزار شد كه اين بازي  اورژانسو بهشتي  دانشجوييمعاونت دو تيم بين اولين ديدار 

ايجادي حميد ميثمي و مهرگان براي معاونت دانشجويي گلزني كردند.تك گل بهشتي به پايان رسيد. دانشجويي

  از داوربازي كارت زرد دريافت كرد . اورژانسمهدي بهداد از تيم بهشتي .اورژانس رو هم خدايي به ثمر رساند

  تيم شبكه آران و بيدگل –تيم معاونت بهداشتي بازي دوم : 

 معاونت بهداشتيبه مصاف هم رفتند كه در پايان تيم شبكه آران و بيدگل و  معاونت بهداشتيهم تيم  در ديدار دوم

محمودي يك بار براي معاونت بهداشتي گلزني كردند  وپنج مرتضوي را شكست دهد. حريف  2 - 6موفق شد 

  .صالحي و بخشي هم براي شبكه آران و بيدگل گلزني كردند.

  تيم بهشتي الف –بازي سوم : تيم بهداشت محيط 

تيم  1 - 5بهشتي الف موفق شد تيم الف به مصاف هم رفتند كه  بهشتيو  دو تيم بهداشت محيط سوم بازي در 

بهشتي الف تيم بار براي و تقي زاده هر كدام يك  هاشمي خواهسه و  بهداشت محيط را شكست دهد.چهارباغي

از داور كارت خيمه كبود بازيكن بهشتي الف  گلزني كردند.تك گل بهداشت محيط را علي عنايت به ثمر رساند.

  .زرد گرفت

  اورژانس ب –بازي چهارم : تيم اورژانس الف 

دست يافتند.ميثم آبيارو  2 - 2به تساوي  نزديكدر يك بازي اورژانس ب  دو تيم اورژانس الف ودر بازي چهارم 

  زارع براي اورژانس ب و خدادادي و سبزه اي(از روي نقطه پنالتي)براي اورژانس الف گلزني كردند.

  

51/11/69: يكشنبه          يازدهم هفته نتايج  

 1  5             معاونت دانشجويي  اورژانسبهشتي                 1 

 2  6        معاونت بهداشتي        شبكه آران و بيدگل                2 

 3   5                       الف بهشتي بهداشت محيط                1 

  4  2                   الف اورژانس  اورژانس ب     2 
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