
  اول برنامه هفته 
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
  90/  9 /20:    شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 اخوان و گالبچي-واليت  1
  16:30  معاونت بهداشتي-نقوي و معاونت  2
  17:20 فيض-بهشتي الف  3
  18:10 بهشتي ب-متيني  4
  19 ميثاق-محتشم  5

  

  استراحت     115اورژانس  
  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 



  برنامه هفته دوم
  

  فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشاندوره ليگ  سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
  90/   9 / 27:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 115اورژانس-نقوي و معاونت  1
  16:30 اخوان و گالبچي-بهشتي الف  2
  17:20 بهشتي ب-معاونت بهداشتي  3
  18:10 فيض-محتشم  4
  19 متيني-ميثاق  5

  

  واليت     استراحت   
  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان _اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته سوم
  

  كي كاشاندوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزش سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
  90/   10 / 4:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 واليت-بهشتي الف  1
  16:30 بهشتي ب-115اورژانس  2
  17:20 اخوان و گالبچي-محشتم  3
  18:10 معاونت بهداشتي-ميثاق  4
  19 فيض-متيني  5

  

  استراحت   نقوي و معاونت     
  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند  *
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته چهارم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    بصيرت ورزش، آزادگي، جام
  90/  10  / 11:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 نقوي و معاونت-بهشتي ب  1
  16:30 واليت-محشتم  2
  17:20 115اورژانس-ميثاق  3
  18:10 اخوان و گالبچي-متيني  4
  19 معاونت بهداشتي-فيض  5

  

  بهشتي الف    استراحت
  از شروع بازي در سالن حضور داشته باشنددقيقه قبل  10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان _اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته پنجم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
   90/ 10 /18:    شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 محتشم-بهشتي الف  1
  16:30 ميثاق-نقوي و معاونت  2
  17:20 واليت-متيني  3
  18:10 115اورژانس-فيض  4
  19  اخوان و گالبچي-معاونت بهداشتي  5

  

  استراحت   بهشتي ب   
  باشند دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته ششم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
   90/ 10/ 25:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 بهشتي ب-ميثاق  1
  16:30 متيني-بهشتي الف  2
  17:20 نقوي و معاونت-فيض  3
  18:10 واليت-معاونت بهداشتي  4
  19 115اورژانس-اخوان و گالبچي  5

  

  استراحت     محتشم           
  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته هفتم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
  90/   11 / 9:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 محتشم-ينيمت  1
  16:30 بهشتي ب-فيض  2
  17:20 بهشتي الف-معاونت بهداشتي  3
  18:10 نقوي و درمان-اخوان و گالبچي  4
  19 واليت-115اورژانس  5

  

  استراحت     ميثاق      
  

  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  ورزشي دانشگاه  سالن: محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته هشتم 
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
  90/ 11 /16:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 فيض-ميثاق  1
  16:30 محتشم-هداشتيمعاونت ب  2
  17:20 بهشتي الف-اخوان و گالبچي  3
  18:10 بهشتي الف-115اورژانس  4
  19 نقوي و معاونت-واليت  5

  

  متيني    استراحت     
  

  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - رفاهاداره 

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته نهم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
    11/90/ 23:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40 متيني-معاونت بهداشتي  1
  16:30 ميثاق-اخوان و گالبچي  2
  17:20 محتشم-115اورژانس  3
  18:10 بهشتي ب-واليت  4
  19 نقوي و معاونت-بهشتي الف  5

  

  استراحت      فيض       
  

  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  نتربيت بدني كاركنا - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  برنامه هفته دهم
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
   90/ 11/ 30:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  16:30 متيني-115اورژانس  1
  17:20 ميثاق-واليت  2
  18:10 محتشم-نقوي و معاونت  3
  19 بهشتي ب-بهشتي الف  4
  20 فيض–اخوان و گالبچي  5

  

  معاونت بهشتي    استراحت
  

  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان _اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 



  يازدهمبرنامه هفته 
  

  دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سومين

    ورزش، آزادگي، بصيرت جام
   90/ 12/ 7:   شنبه يك

  ساعت شروع بازي نام تيم ها رديف
  15:40  معاونت بهداشتي-115اورژانس  1
  16:30 فيض-واليت  2
  17:20 نقوي و معاونت-متيني  3
  18:10 ميثاق-بهشتي الف  4
  19 بهشتي ب-محتشم  5

  

  استراحت   اخوان وگالبچي  
  

  دقيقه قبل از شروع بازي در سالن حضور داشته باشند 10تيم ها موظفند * 
  

  سالن ورزشي دانشگاه : محل برگزاري مسابقات
  

  
  تربيت بدني كاركنان - اداره رفاه

 كميته اجرايي مسابقات
 

 


