
   

 

 

کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی فوتبالدستیین دوره لیگ اول  

(7931)زمستان   

 تأمین ارکان مهمترین از یكی عنوان به نیز و جامعه افراد همه زندگی در نیاز و ضرورت یک عنوان به ورزش

 برخوردار خاصی اهمیت از و کاری اجتماعی ،فرهنگی هایفعالیت در حضور برای روح و جسم سالمتی و شادابی

از این رو مدیریت  .آیدمی حساب به جوامع پایدار توسعه به دستیابی اساسی محورهای از یكی شک بدون و است

تربیت بدنی دانشگاه با هدف ارتقاء سطح ورزش کارکنان، باال بردن روحیه، نشاط ، انگیزه، وفاق و فراهم آوردن 

زمینه رشد و پیشرفت ورزشی در محیطی سالم و در خور شان و فرهنگ جامعه دانشگاهی برای تیم های کارکنان 

شرح  ت مربوطه بهابصورت لیگ نموده است که جداول و اطالع ستی فوتبالددانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقات 

 ذیل ارائه می گردد.

 

حسن حسنعلی زاده(-برادران گیالن)ولی حسنعلی زاده  7 

سیامک خالدیان(-قهرمانان)ابوطالب چگینی  2 

سلمان مرادی(-رعد لرستان)محمد روزبهانی  9 

بهنام زند(-فجر)عباس جستان  4 

سید علیرضا سمیعی(-عقاب عالمه)داود غفاری  5 

بهمن مفاخر(-قدرت)امیر قدرتی  6 

سجاد محمدی(-تربیت بدنی)محمد حسن زاده  1 

کریم صادقی( -چاپ و انتشارات)ایمان گلرخ  8 

مهرداد علی بخشی(-)بابک همتی34#*  3 

هادی خسروجردی(-دوستان قدیم)علی اصغر پژوهان  70 

حمیدرضا محبتی(-اکبر ابوترابیمالی)  77 

تقی کریمی(-معاونت فرهنگی)علی عطایی  72 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

معاونت فرهنگی    
 

 

 برادران گیالن

 قهرمانان  مالی

 

وستان قدیمد رعدلرستان  

 

*34# فجر  

 

ب عالمهعقا  چاپ وانتشارات 

 

 تربیت بدنی قدرت

 

 

 

 قدرت  عقاب

 

 

#34* قهرمانان  

 

 دوستان قدیم معاونت فرهنگی

 مالی برادران گیالن

 

 

 

 تربیت بدنی فجر

لرستان رعد  چاپ وانتشارات 

76:00 عت سا  

اول لیگ فوتبالدستی کارکنان هفته  

 یكشنبه 7931970/90

 ساعت 76:20

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:40

کارکناندوم لیگ فوتبالدستی  هفته  

 سه شنبه 7931977/2

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:00

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20



 

 

 

مالی    
 

 

#34*  

ران گیالنبراد  دوستان قدیم  

 

 چاپ و انتشارات معاونت فرهنگی

 

نقهرمانا  تربیت بدنی 

 

 قدرت رعد لرستان

 

 عقاب  فجر

 

 

 

لرستانرعد   فجر  

 

 

ت بدنی یترب مالی  

 

قدیم دوستان  چاپ وانتشارات 

*34# برادران گیالن  

 

 

 

 عقاب  قهرمانان

رهنگیمعاونت ف  قدرت 

76:00 عت سا  

لیگ فوتبالدستی کارکنان سوم هفته  

 یكشنبه 7931/77/1

 ساعت 76:20

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:40

لیگ فوتبالدستی کارکنان چهارم هفته  

شنبهسه  7931977/3  

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:00

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20



 

 

 

 

مالی  برادران گیالن  
 

 

 چاپ و انتشارات

#34*  تربیت بدنی  
 

 دوستان قدیم قدرت

 

 عقاب  مالی

 

عاونت فرهنگیم  فجر 

 

 رعد لرستان قهرمانان

 

 

 

  فجر  دوستان قدیم

 

 

ت بدنی یترب برادران گیالن  

 

رتقد  چاپ وانتشارات 

*34# عقاب  

 

 

 رعد لرستان مالی

هرمانانق معاونت فرهنگی  

76:00 عت سا  

لیگ فوتبالدستی کارکنان پنجم هفته  

 یكشنبه 7931/77/74

 ساعت 76:20

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:40

لیگ فوتبالدستی کارکنان ششم هفته  

شنبهسه  7931977/76  

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:00

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20



 

 

 

 

  برادران گیالن
 

 

 قدرت

 تربیت بدنی  عقاب
 

 فجر چاپ و انتشارات

 

#34* ن رعد لرستا   

 

 قهرمانان دوستان قدیم

 

 معاونت فرهنگی مالی

 

 

 

 فجر   قدرت

 

 

 عقاب برادران گیالن

 

#34* رهنگیمعاونت ف   

 مالی دوستان قدیم

 

 

 رعد لرستان تربیت بدنی

وانتشارات چاپ  قهرمانان 

76:00 عت سا  

لیگ فوتبالدستی کارکنان هفتم هفته  

 یكشنبه 7931/77/28

 ساعت 76:20

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:40

لیگ فوتبالدستی کارکنان هشتم هفته  

شنبهسه  7931977/28  

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:00

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40



 

 

 

 

 

   برادران گیالن
 

 

 فجر

 رعد لرستان  عقاب

 

 قهرمانان قدرت

 

دنیتربیت ب  معاونت فرهنگی 

 

 مالی چاپ و انتشارات

 

#34*  دوستان قدیم 

 

 

 

و انتشاراتچاپ    #34*  

 

 

 عقاب معاونت فرهنگی

 

 قهرمانان فجر

 رعد لرستان برادران گیالن

 

 دوستان قدیم تربیت بدنی

رتقد  مالی 

76:00 عت سا  

لیگ فوتبالدستی کارکنان نهم هفته  

 یكشنبه 7931/72/5

 ساعت 76:20

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

لیگ فوتبالدستی کارکنان دهم هفته  

شنبهسه  7931/72/1  

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:00

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:40



 

 

 

 

  قهرمانان  برادران گیالن

 

 

 دوستان قدیم عقاب

 

*34# قدرت  

 چاپ و انتشارات تربیت بدنی

 

تیم های شرکت کننده در مسابقات ده دقیقه قبل از ساعت ذکر شده در جدول مسابقات  #

 در سالن برگزاری مسابقات حاضر شوند. 

 

 معاونت فرهنگی رعد لرستان

 مالی فجر

لیگ فوتبالدستی کارکنان یازدهم هفته  

شنبهسه  7931/72/72  

 ساعت 76:00

 ساعت 76:00

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40

 ساعت 76:20

 ساعت 76:40


