
 

 89-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال آذر  61 مسابقات برنامه

 مسابقه داور
 

 برگزاری مسئول
 

 برگزاری ساعت
 برگزاری روز

 

 برگزاری تاریخ
 

 برگزاری  مکان
 

 ردیف رشته ورزشی

 6 تنیس روی میز سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 دوشنبه 61 خانم ملک خانم رایزن

 2 شنا استخرشهید توکلی 61/9/91 شنبهیک 61 خانم شکریان خانم جعفری

 3 شطرنج سالن ورزشی شهید یاریقلی 61/9/91 شنبهیک 62 خانم نیکویی آقای ابراهیم زاده

 4 تیراندازی سالن تیراندازی کبکانیان 61/9/91 شنبه 33/61 خانم سفید کار آقای علیپور

 5 نفره 3بسکتبال  سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 شنبه 33/61 خانم اربابی خانم طائر پور

 1 نفره 4والیبال سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 دوشنبه 69 خانم ساالروند خانم قهرمانی

 1 دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید چمران 26/9/91 پنجشنبه 66 خانم سفید کار خانم غیور

 1 بدمینتون مجموعه ورزشی شهید چمران 23/9/91 چهارشنبه 61 خانم نیکویی خانم رواقی

 

 



 89-دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال آذر  61 برنامه مسابقات

 داور مسابقه
 

 مسئول برگزاری
 

 برگزاری ساعت
 روز برگزاری

 

 برگزاری تاریخ
 

 برگزاری  مکان
 

 ردیف رشته ورزشی

 6 تنیس روی میز ورزشی شهید فتحیسالن  61/9/91 شنبهیک 61 آقای دیرنده آقای صابری

 2 نفره 4والیبال سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 شنبهیک 33/61 آقای شهبازی آقای تبریزی

 3 بدمینتون سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 شنبهیک 61 آقای کچورستاقی آقای محمدی

 4 نفره 3بسکتبال  سالن ورزشی شهید فتحی 61/9/91 شنبهیک 33/23 آقای صارمی آقای کاشانی

 5 شنا استخرشهید توکلی 61/9/91 دوشنبه 33/61 آقای شوکتی آقای دکتر اقبالی

 1 شطرنج سالن شورای چمران 61/9/91 دوشنبه 64 آقای دیرنده  آقای ابراهیم زاده

 1 دوومیدانی دانشکده تربت بدنی 69/9/91 سه شنبه 65 آقای سلطانی آقای سپهرزاد

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 آذر دانشجویان دختر 61ات ورزشهای همگانی جشنواره برنامه مسابق

 

 نام رشته رابط ورزشی داور مسابقه/ مربی  زمان برگزاری تاریخ مسابقه مکان برگزاری

 مجموعه ورزشی شهید فتحی

 داژبال یگانه سعیدی راد خانم عبدی 26033-23033 61/39/91

 فوتبال رومیزی زاده محدثه حسن خانم آقاجانی 69-61 23/39/91

 آمادگی جسمانی یگانه سعیدی راد خانم طالبی 26033-23033 61/39/91

 دارت صفورا جوکار خانم جمالی 61-61 61/39/91 سالن ورزشی شهید یاریقلی

 فریزبی ساجده بحرانی خانم منیعی 1033-63033 26/39/91 چمرانمجموعه ورزشی شهید 

 

 

 

 

 



 89-دانشجویان پسر ورزشهای همگانی دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال آذر  61 برنامه مسابقات

 داور مسابقه
 

 مسئول برگزاری
 

 ساعت
 برگزاری

 روز برگزاری
 

 برگزاری تاریخ
 

 برگزاری  مکان
 

 ردیف رشته ورزشی

 6 فریزبی مجموعه ورزشی شهید چمران 64/9/91 شنبهپنج 63 آقای صارمی آقای اصالت

 2 دارت خوابگاه قدس 61/9/91 دوشنبه 61 آقای صارمی آقای دهقان پور

 3 فوتبال رومیزی سالن ورزشی شهید فتحی 69/9/91 سه شنبه  61 آقای نصیری آقای ورمزیار

 سالن ورزشی شهید فتحی 26/9/91 شنبهپنج 69 آقای صارمی آقای سپهرزاد
آمادگی 
 جسمانی

4 

 آقای سرایی
آقای 

 کچورستاقی 
 5 طناب کشی سالن ورزشی شهید فتحی 21/9/91 شنبهپنج 69

 1 داژبال سالن ورزشی شهید فتحی 21/9/91 شنبهپنج 33/61 آقای صارمی آقای شاه ابراهیمی

 1 تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید چمران 23/9/91 شنبه 33/9 آقای حبیب زاده آقای منصوری

 

   تربیت بدنی یت مدیر                                                                                                                                                        
 اداره مسابقات و تیم های ورزشی                                 


