
  نتايج هفته هشتم ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه

 در محل سالن دانشگاه علوم 17/10/96 روز يكشنبه مورخ ديدار چهار با مسابقات ليگ فوتسال كارمندان شتمههفته 

  بعهده داشتند.  عظيمي و كهنه چيو  صانع نژادديدار را آقايان چهارقضاوت اين  .برگزار شد پزشكي

  يم معاونت دانشجوييت –بازي اول: تيم معاونت بهداشتي 

، شكست دهد.رحمان مرتضوي  تيم معاونت دانشجويي را 1 -  3معاونت بهداشتي موفق شد در اولين ديدار تيم 

به ثمر رساندند.  رحماني تك گل معاونت دانشجويي را سعيد محمودي سه گل معاونت بهداشتي  وو محمد اخباري 

كارت زرد دريافت كردند. از داور بازي حسين براتي ازمعاونت دانشجويي و سعيد محمودي از معاونت بهداشتي 

  دروازه بان تيم معاونت دانشجويي محسني كيا از داور كارت قرمز دريافت كرد.

  تيم بهشتي اورژانس  -بازي دوم: تيم شبكه آران وبيدگل 

 شبكه آران وبه مصاف هم رفتند كه در پايان تيم بهشتي اورژانس تيم و شبكه آران وبيدگل هم تيم  در ديدار دوم

آران و بار براي شبكه  1و صالحي بار قاسم عصار دو را شكست دهد. بهشتي اورژانستيم  1 - 3موفق شد  بيدگل

  را به ثمر رساند. بهشتي اورژانستيم گلزني كردند در طرف مقابل هم محمد مطهري تك گل بيدگل 

  تيم بهشتي الف -بازي سوم: تيم اورژانس الف 

 .شكست دهد ااين تيم ر 1 – 5 تيم بهشتي الف قرار گرفت و موفق شد اورژانس الف مقابل تيم ديدار سوم هم در  

را  به ثمر رساندند . تك گل بهشتي الفالف اورژانس تيم گل براي  1حدادي  وگل  2هر كدام رزاقي  وخدادادي 

  هم باقري به ثمر رساند.

  تيم اورژانس ب   –  بازي چهارم: تيم متيني

و فالح زاده يك گل  گلاورژانس ب را شكست دهد.صلواتي دو تيم  0 - 3توانست  متينيتيم در بازي چهارم هم 

  متيني به ثمر رساندند.تيم براي 

71/10/6913: يكشنبه          هشتم هفته نتايج  

 1 1                معاونت دانشجويي  معاونت بهداشتي                      3

 2     3           شبكه آران و بيدگل بهشتي اورژانس                      1

 3  5                      اورژانس الف بهشتي الف                      1

  4  3                                  متيني  اورژانس ب           0

 


