مسابقات شنا کارکنان
ایي هسابقات در تاریخ چْارشٌبِ  96/3/10با تعذاد بیش اس ً 40فز در استخز  9دی داًشگاُ اًجام شذ  .ایي هسابقات در
چْار ردُ سٌی بشزح سیز بزگشار گزدیذ.
رده سنی زیر  04سال :
 -1اهیز حسیي هْذیاى (هزکش پششکی اهیي)

هقام اٍل

 -2سجاد کزیوی (شبکِ فالٍرجاى)

هقام دٍم

 -3سیذ جوال طباطبایی (هزکش پششکی اهیي)

هقام سَم

رده سنی  04-04سال :
-1

سیذ هحوذ سجادی (هعاًٍت درهاى)

هقام اٍل

-2

سعیذ ًصزی (هعاًٍت داًشجَیی)

هقام دٍم

-3

هٌصَر بْبْاًی (شبکِ ًجف آباد )

هقام سَم

رده سنی  04-04سال :
 -1هحوذ علی پٌاّی(شبکِ خویٌی شْز)

هقام اٍل

 -2جْاًگیز کزیویاى(داًشکذُ هذیزیت)

هقام دٍم

 -3هسعَد جَاًبخت ( هزکش بْذاشت ) 1

هقام سَم

رده سنی باالی  04سال :
 -1هجیذ ارباباى (باسًشستِ)
 -2سیذ جلیل عقیلی(باسًشستِ)

هقام اٍل
هقام دٍم
هقام سَم

 -3ابتْاج پیشَا(داًشکذُ پششکی)

مسابقات تنیس روی میس کارکنان
هسابقات تٌیس رٍی هیش کارکٌاى در رٍس چْار شٌبِ  96/3/11با تعذاد 10
ًفز شزکت کٌٌذُ بِ صَرت دٍرُ ای بزگشار گزدیذ ً .تایج ایي هسابقات
بذیي شزح هی باشذ:
 -1هحوذ شجاعی راد

(هزکش پششکی کاشاًی)

هقام اٍل

 -2فزّاد گَدرسیاى

(هعاًٍت غذا ٍ دارٍ )

هقام دٍم

)

 -3خسزٍ دادخَاُ

( الشّزا

 -4سعیذ اکبزی

( هزکش هذرس)

هقام سَم
هقام سَم

مسابقات تیراندازی کارکنان
مقامهای اول تا سوم رشته تفنگ:
هقام اٍل

 -1غالهزضا قزباًی (الشّزا )
 -2هحوذ خزاسی (داًشکذُ پششکی)

هقام دٍم

 -3سیذ هٌصَر کاظوی (داًشکذُ دًذاًپششکی)

هقام سَم

مقامهای اول تا سوم رشته تپانچه :
 -1ابزاّین سلیواًی ( الشّزا )

هقام اٍل

 -2جْاًگیز ًاظوی (هعاًٍت داًشجَیی)

هقام دٍم
هقام سَم

 -3احوذ ًفزی (هعاًٍت داًشجَیی )

مسابقات دارت کارکنان
هقام اٍل

-1هحوذ هشدک (الشّزا)

هقام دٍم

-2علی عباسی (فارابی)
-3اکبز شیزیاى (داًشکذُ پششکی)

هقام سَم

مسابقات فوتسال پیشکسوتان بمناسبت جام رمضان 96
ایي هسابقات در  4گزٍُ  3تیوی بصَرت دٍرُ ای بزگشار گزدیذ.
گروه الف :ساسهاى ًظام پششکی – هزکش پششکی خَرشیذ – هزکش پششکی الشّزا (س)
گروه ب :هزکش بْذاشت شْزستاى دٍ  -داًشکذُ دًذاًپششکی – هزکش بْذاشت شوارُ یک
گروه ج :هزکش پششکی عیسی ابي هزین – هزکش پششکی فارابی -داًشکذُ پششکی
گروه د :داًشکذُ هذیزیت – شبکِ فالٍرجاى – هزکش پششکی کاشاًی
پس اس اًجام  20هسابقِ تیوْای اٍل تا چْارم بذیي تزبیب هشخص شذًذ:
مقام اول هزکش پششکی الشّزا مقام دوم هزکش پششکی عیسی ابي هزین مقام سوم هزکش پششکی کاشاًی مقام چهارم
ًظام پششکی

