
 

 

 

 

کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی والیبالین 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

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

زمینه رشد و پیشرفت ورزشی در محیطی سالم و در خور شان و فرهنگ جامعه دانشگاهی و کشف استعدادهای 

ورزشی برای تیم های کارکنان دانشگاه، اقدام به برگزاری مسابقات والیبال بصورت لیگ نموده است که جداول و 

 ت مربوطه به شرح ذیل ارائه می گردد.ااطالع

 گروه الف گروه ب

 دانشكده روانشناسی و مدیریت دانشكده تربیت بدنی

 معاونت پژوهشی و آموزشی دانشكده ادبیات

 دانشكده علوم ریاضی و رایانه معاونت دانشجویی

 دانشكده اقتصاد دانشكده حقوق

 - ساختمان مرکزی



 

         

                                                  

  برنامه ریزی، هماهنگی و قرعه کشی مسابقات لیگ والیبالموضو :

 مصوبات: 
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(0) دانشكده حقوق  
 

 

             (2) تربیت بدنیدانشكده 

 

(2) معاونت دانشجویی (0) دانشكده ادبیات   

 

(7) دانشكده اقتصاد     (2) مدیریت-دانشكده روانشناسی   

 

                 (2) آموزشی -معاونت پژوهشی    (0) دانشكده علوم ریاضی و رایانه

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهشی و آموزشی      
 

 

 دانشكده اقتصاد

 

علوم ریاضی و رایانه               دانشكده  دانشكده روانشناسی و مدیریت  

 

               تربیت بدنی دانشكده             دانشكده ادبیات

 

دانشجویی معاونت ساختمان مرکزی  

   76:00ساعت 

کارکنانوالیبال  لیگ هفته اول  

 22/70/31سه شنبه  

  70:00ساعت 

  73:00ساعت 

لیگ والیبال کارکنان دومهفته   

02/77/31 شنبهسه    

76:00ساعت   

   71:00ساعت 

  70:00ساعت 

  0037:ساعت 

   71:00ساعت 



 

 

 

 

 دانشكده حقوق                     
 

 

                    دانشكده ادبیات

 

                تربیت بدنیدانشكده                    ساختمان مرکزی

 

 معاونت پژوهشی و آموزشی                           اسی و مدیریتروانشندانشكده    

 

 دانشكده علوم ریاضی و رایانه دانشكده اقتصاد                  

 

 
 

 ساختمان مرکزی                    
                حقوقدانشكده 

 

                 معاونت دانشجویی
تربیت بدنی        دانشكده   

 

                     دبیاتدانشكده ا
                ساختمان مرکزی

 

                    حقوقدانشكده 
                معاونت دانشجویی

 

 

لیگ والیبال کارکنان سومهفته   

30/77/31  سه شنبه 

لیگ والیبال کارکنان چهارمهفته   

76/77/31 و71 سه شنبهیک شنبه و    

76:00ساعت   

   71:00ساعت 

  00:17ساعت   یكشنبه

   0007:ساعت 

   0037:ساعت 

70:00ساعت   یكشنبه  

   71:00ساعت سه شنبه 

   0007:ساعت سه شنبه 

 



 

 والیبال لیگجدول نتایج 

 گر   )  ف(

 
دانشكده روان 

 شناسی و مدیریت
معاونت پژوهشی و 

 آموزشی
دانشكده علوم 

 ریاضی و رایانه
دانشكده 

 امتیاز اقتصاد

دانشكده روان 

 شناسی و مدیریت
   2- 7 2 

معاونت پژوهشی و 

 آموزشی
  2- 0  9 

دانشكده علوم 

 ریاضی و رایانه
 0- 2   0 

 7    2 -7 دانشكده اقتصاد

 

 

 گر   )ب(

 
دانشكده تربیت 

 بدنی
 امتیاز ساختمان مرکزی دانشكده حقوق معاونت دانشجویی دانشكده ادبیات

دانشكده  تربیت 

 بدنی
   2- 0  9 

 0   2 -0   دانشكده ادبیات

معاونت 

 دانشجویی
 7- 0    9 

 0     2 -0 دانشكده حقوق

 0      ساختمان مرکزی

 


