گزارش مسابقات دهه فجر پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
بهمن و اسفند ماه سال 97
در راستای اجرای تقویم ورزشی ابالغ شده از سوی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران و به مناسبت بزرگداشت
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از تاریخ  97/66/61لغایت  ،97/61/50یک دوره مسابقات ورزشی ویژه
دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی در رشتههای ایرهاکی ،دارت تیمی و انفرادی و تیراندازی با تفنگ بادی
با حضور  91شرکت کننده با هدف افزایش شور و نشاط و شادابی در بین کارکنان و اشاعه فرهنگ ورزش در بین
دانشگاهیان ،در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار گردید.
رشته ورزشی
ایرهاکی
دارت انفرادی
دارت تیمی
تیراندازی با
تفنگ بادی
تیراندازی با
تفنگ بادی

گروه

جنسیت

تاریخ

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

کارکنان

آقایان

97/66/61

زکریا امیری

جعفر احمدی

یوسف سرور

دانشجویان و کارکنان

بانوان

97/66/12

محبوبه معینی

فاطمه موسوی

صاحبه وزیری

دانشجویان و کارکنان

بانوان

معصومه آقاسلیمانی

زهرا داودی

منیژه محمودی

دانشجویان و کارکنان

آقایان

علی سهرابی

مزعل حسنی

حسام شجاعان

دانشجویان و کارکنان

بانوان و
آقایان

تیم دانشجویان
دختر

تیم الف کارکنان
(آقایان)

تیم دانشجویان
پسر

عرفانه صادقی نصب

پریسا پهلوانی

لیال نجفی جویباری

محمد محمدی

آرش نایب زاده

حسین ناصری

مهدیه آکوچکیان

یوکابد معصومی

زهرا داوودی

نادر خجسته

محسن علی میرزایی

صادق آردین

دانشجویان
کارکنان

بانوان
آقایان
بانوان
آقایان

97/66/10
97/66/10
97/61/51
97/61/50
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 -1مسابقات ایرهاکی :در بخش آقایان ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی در تاریخ  97/66/61با حضور
 61شرکت کننده و در بخش بانوان مشترک (دانشجویان و کارکنان) در تاریخ  97/66/12با حضور 8
شرکت کننده به صورت دورهای در مرکز تندرستی برگزار گردید .برگزیدگان این مسابقات به شرح زیر
میباشند:

نتایج مسابقات ایرهاکی
کارکنان و اعضای هیئت علمی

دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی
مقام بانوان

نام و نام خانوادگی

مقام آقایان

نام و نام خانوادگی

اول

محبوبه معینی

اول

زکریا امیری

دوم

فاطمه موسوی

دوم

جعفر احمدی

سوم

صاحبه وزیری

سوم

یوسف سرور

مسئول برگزاری

راضیه منصوری مهر

مسئول برگزاری

کامبیز گنجیان
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 -2مسابقات دارت :در تاریخ  97/66/10در بخش بانوان و آقایان ساعت  68در محل تاالر خلیج فارس
پردیس کیش با حضور  37ورزشکار به صورت تیمی ( 356فیکس) و انفرادی ( 156فیکس) برگزار
گردید که نتایج زیر رقم خورد:

نتایج مسابقات دارت انفرادی و تیمی دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی
مقام بانوان

نام و نام خانوادگی

مقام آقایان

نام و نام خانوادگی

مقام تیمی

نام و نام خانوادگی

اول

معصومه آقاسلیمانی

اول

علی سهرابی

اول

تیم دانشجویان دختر

دوم

زهرا داودی

دوم

مزعل حسنی

دوم

تیم الف کارکنان (آقایان)

سوم

منیژه محمودی

سوم

حسام شجاعان

سوم

تیم دانشجویان پسر

راضیه منصوری مهر

مسئول برگزاری

اسامی تیم دانشجویان دختر :محبوبه معینی ،زهرا کرمانشاه و غزل فالح نژاد
اسامی تیم کارکنان الف آقایان :دکتر حسین رجبی ،یوسف سرور و بهنام محمدی پور
اسامی تیم دانشجویان پسر :مجید عبداللهی ها ،کامبیز گنجیان و علی کشتی آرای
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 -3تیراندازی با تفنگ بادی :این مسابقات به صورت ثبت امتیاز  65تیر در دو بخش بانوان و آقایان با
حضور  30ورزشکار در تاریخ  97/61/51ساعت  62ویژه دانشجویان و در تاریخ  97/61/50ساعت 61
ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی در محوطه پشت پردیس برگزار گردید که نتایج زیر به دست آمد:

نتایج مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی
کارکنان و اعضای هیئت علمی

دانشجویان
مقام بانوان

نام و نام خانوادگی

مقام آقایان

نام و نام خانوادگی

مقام بانوان

نام و نام خانوادگی

مقام آقایان

نام و نام خانوادگی

اول

عرفانه صادقی نصب

اول

محمد محمدی

اول

دکتر مهدیه آکوچکیان

اول

نادر خجسته

دوم

پریسا پهلوانی

دوم

آرش نایب زاده

دوم

یوکابد معصومی

دوم

محسن علی میرزایی

سوم

لیال نجفی جویباری

سوم

حسین ناصری

سوم

زهرا داودی

سوم

صادق آردین

مسئول برگزاری

راضیه منصوریمهر و جلیل پورزرنگار

* شایان ذکر است مساب قات مچ اندازی به دلیل عدم استقبال برگزار نگردید.
* مسابقات تیراندازی کارکنان و اعضای هیئت علمی به دلیل بارندگی از تاریخ  97/66/18به تاریخ  97/61/50موکول گردید.
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پوستر اطالع رسانی مسابقات دهه فجر در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
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