
7931به مناسبت چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی سال  مسابقات کارمندی دانشگاه علوم پزشکی شاهرودجشنواره ویژه  –خبرنامه ورزشی    

هل سال ورزش چهل سال افتخارچ افتخار به گذشته و امید به آینده  

؟؟؟ یواشکی  

صاد –میم      بزرگترین غایب مسابقات فوتسال ؟؟؟؟  

  :عرب طاهری

 من فورواردم به خاطر آبرو تیمم ایست کردم دروازه ؟؟

با کلی کلین شیت دروازه بانی تم عالیه   

:بهار بیمارستان کاپیتان  

؟رگزار کننده مسابقات معاونت توسعه است؟ببابا به داوران بگید    

بیمارستان بهار است سال دیگه برگزار کننده  

:مربی توسعه   

 هر کس پای حسن عامری رو بشکنه جایزه داره؟؟

  و پسران؟؟ کیروش

 

 

  

 

 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرودکمیته ورزش   

دانشگاه هیات فوتبال  

.ارسال نمایید 64639792090پاسخ خود را از طریق پیامک به شماره نام تیم قهرمان مسابقات فوتسال و والیبال کارمندی دانشگاه؟ * :مسابقه پیامکی  

 

 

قرعه کشی مسابقات فوتسال کارمندی سطح شهرستان پنجشنبه مورخ -6

صبح 4جوانان ساعت در سلن جلسات اداره ورزش و  37/66/47  

.دنتک اخطاره ها در بعد از دور گروهی بخشیده می شو-3  

در رشته های  جشنواره مسابقات کارمندی دانشگاه علوم پزشکی-2

.فوتسال،شنا،فوتبال دستی،دارت،پینگ پنگ و والیبال برگزار می شود  

در روز سه ( آقایان)قرعه کشی مسابقات والیبال کارمندی دانشگاه -9

در سالن جلسات معاونت توسعه 63.26ساعت  32/66/47رخ شنبه مو

  .برگزار می شود

در گروه ب مسابقات با توجه به تساوی امتیازات و تفاضل گل بر اساس -2

قانون بازی رودر رو تیم امید بیمارستان به مقام اول گروه و تیم معاونت 

ه تفاضل گل م حسین ع با توجه بابیمارستان امتوسعه به مقام دوم و تیم 

.کمتر به مقام سوم گروه دست یافت  

.خواهد بودشروع مسابقات والیبال بعد از مسابقات فوتسال -0  

حذف زود هنگام تیم خوب بیمارستان امام حسین ع که در گروه  -7

ود که با تفاضل گل حذف مرگ مسابقات قرار گرفته بود و مدعی جام ب

.شدند  

ت پوشش کمیته ورزش کارکنان از روابط عمومی دانشگاه بابتشکر -8

ره مسابقات کارمندیاجشنو برگزاری خبری و همکاری در  

برای شرکت در  خصوصا رئیس دانشگاهاز مدیران  ویژه قدردانیو 

   مسابقات

راستای سیاست متی است و در ورزش رمز سال: آقای شیخ کبیر -4

مقام عالی محترم دانشگاه جناب آقای دکتر چمن گذاری توسعه ورزش 

بر این امر دارند که در بین سطوح کارکنان دانشگاه نسبت به  که تاکید

تحقق و توسعه ورزش همگانی اقدام شود که در همین راستا جلسه ای 

.برای ورزش همگانی در هفته آینده برگزار خواهد شد  
 

 اخبار کوتاه و اطالعیه ها
 جدول گروه الف

 ردیف نام تیم بازی امتیاز مقام

 6 بهدشت الف 2 4 اول 

 3 سایت ب 2 0 دوم

 2 ارتوپدی بیمارستان 2 2 سوم

 9 اورژانس امام حسین ع 2 6 چهارم

 جدول گروه ب

 ردیف نام تیم بازی امتیاز مقام

 6 امید بیمارستان 2 0 اول 

 3 معاونت توسعه 2 0 دوم

 2 بیمارستان امام حسین ع 2 0 سوم

662اورژانس  2 6 چهارم  9 

 جدول گروه ج

 ردیف نام تیم بازی امتیاز مقام

 6 بیمارستان امام رضا ع 2 4 اول 

 3 تغذیه و آشپزخانه 2 0 دوم

 2 انبار دارویی بیمارستان 2 2 سوم

 9 امور اداری سایت 2 6 چهارم

 جدول گروه د

 ردیف نام تیم بازی امتیاز مقام

 6 معاونت دانشجویی 2 4 اول 

 3 بیمارستان بهار 2 0 دوم

 2  جبهداشت  2 2 سوم

ببهداشت  2 6 چهارم  9 

 

 

 

 

 

71/1/7931پنجشنبه مورخ   

بیمارستان بهار –بیمارستان امام رضا ع  77.91ساعت   

تغذیه و آشپزخانه –معاونت دانشجویی  79.91ساهت   
 

72/71/7931چهار شنبه مورخ   

معاونت توسعه –بهداشت الف  77.91ساعت   

سایت ب –امید بیمارستان  79.91ساعت   
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 دور حذفی مسابقات  فوتسال کارمندی دانشگاه  

 

در  تیم فوتسال 60مسابقات فوتسال کارمندی برای اولین بار با حضور 

تیمی با هم به رقابت  9گروه  9آغاز شد که تیمها در  60/66/47مورخ 

پرداختند و در مرحله بعد بصورت حذفی و به شرح ذیل با هم مصاف 

خواهند کرد و مرحله بعد بصورت گروهی خواهد بود و تیم قهرمان 

  .مشخص خواهد شد

 

   

صویریگزارش ت  

  
 

  
 


