
  گزارش هفته ششم  لیگ فوتسال جام شهداي مدافع حرم

مسابقات لیــگ فوتســال کارمنــدان تحــت عنــوان جــام شــهدا مــدافع حــرم روز یکشــنبه ششم هفته 

 چهــاردیدار  برگزار شد.قضاوت این چهاردر محل سالن دانشگاه علوم پزشکی با انجام  19/10/95مورخ

  بعهده داشتند. محمدپور و چهارباغیدیدار را آقایان 

 

  تیم بیمارستان بهشتی الف  -تیم کارگرنژاد،متینی  بازي اول :

رو شکســت  بیمارســتان بهشــتی الــفتــیم  سه بریک موفق شد متینی_کارگرنژاددر اولین دیدار تیم 

هاي این  تمام زیبایی ،چند حرکت ناشایست.در این دیدار که آبستن حوادث زیادي بود متاسفانه دهد

بین برد.عدم آمادگی جسمانی دروازه بــان و بازیکنــان بهشــتی الــف یکــی از دالئــل اصــلی  بازي را از

گــل دوم را بــه ،تیم بهشــتی الــف  شکست این تیم بود.پا به توپ شدن بی دلیل و بیموقع دروازه بان

خدایی تک  آقايکارگرنژاد و  براي گل یکامامی  آقايو دو گل فالح زاده  آقاي .کارگرنژاد تقدیم کرد

  گل بهشتی الف را به ثمر رساندند.

  

  معاونت دانشجویی  تیم -فوریتهاتیم  بازي دوم :

و معاونت دانشجویی که احتیاج مبرم به سه امتیاز این بازي داشتند  فوریتهادو تیم  در دیدار دوم هم 

  رضایت دادند تا هر دو تیم چشم به روزهاي پایانی داشته باشند. بدون گلبه تساوي 

  

   تیم بیماریها - بیمارستان بهشتی بتیم  سوم :بازي 

تیم بیماریها را شکست دهد.عدم هماهنگی در تیم  سه بر یک موفق شدبهشتی ب تیم  دیدار سومدر 

اخوان بــراي بهشــتی  و باقري ،ایجاديآقایان بهشتی ب باعث شد موقعیت هاي بیشماري از بین برود.

  کردند.صالحی براي بیماریها گلزنی آقاي ب و 

  



  بهداشت محیط تیم -تیم معاونت بهداشتی  بازي چهارم :

اف با تیم بهداشت محیط با یک شروع بد و تصور یــک صدر دیدار چهارم تیم  معاونت بهداشتی  در م

بازي ساده چیزي نمانده بود که با شکست روبرو شود اما هنر گلزنی آقاي رحمان مرتضوي باز هم بــه 

درنهایت با نتیجه پنج بر سه موفق شــد بهداشــت محــیط را شکســت دهــد..آقاي کار این تیم آمده و 

دو  رحمان مرتضوي سه گل و آقایان بازدار و اخباري یک گل براي معاونت بهداشــتی و آقــاي امــانتی

  .گل و آقاي صالحی یگ گل براي تیم بهداشت محیط بثمر رساندند

  

  نتایج هفته ششم مسابقات:

  

 19/10/95یکشنبه  ششمهفته  نتایج                 
 1  متینی- کارگرنژاد 3 1    بهشتی الف

 2  فوریتها 0 0  معاونت دانشجویی
 3  بهشتی ب 3 1  بیماریها

 4  معاونت بهداشتی 5 3  بهداشت محیط
 

 


