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  کارکنان و اعضای هیأت علمیورزش 

 

 
 9318سال 

 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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 دانشگاه هنر اسالمی تبریز مشترک کارکنان و دانشجویانجشنواره ورزش های همگانی 

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش 

 مسابقه تنیس روی میز

 

 8931آبان  42زمان: 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

نفر از دانشجویان و  02جشنواره ورزش های همگانی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در رشته دارت با حضور      
نفر از کارمندان و اعضای هیأت علمی بصورت جشنواره همگانی طراحی و اجرا  20نفر از دانشجویان و  8کارکنان دانشگاه که 

ست و در جدول دو حذفی برگزار و نتایج مسابقات بصورت مشترک جمع بندی  3گردید. این مسابقات بصورت دو ست برنده از 
 و نتایج به شرح ذیل اعالم گردید. 

 

 نام و نام خانوادگی مقام

 محمد جواد اصغری مقام اول

 امیر رضا اکبری مقام دوم

 عباس عبادی مقام سوم
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 دانشگاه هنر اسالمی تبریز مشترک کارکنان و دانشجویانجشنواره ورزش های همگانی 

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش 

 مسابقه فوتبالدستی

 

 8931آبان  42زمان: 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 نحوه اجرا:

نفر از دانشجویان و  32جشنواره ورزش های همگانی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در رشته دارت با حضور      
نفر از کارمندان و اعضای هیأت علمی بصورت جشنواره همگانی طراحی و اجرا  21نفر از دانشجویان و  21که کارکنان دانشگاه 

دقیقه ای برگزار و نتایج مسابقات بصورت مشترک جمع بندی و  3گردید. این مسابقات با قوانین تسهیل شده و بصورت دو تایم 
 نتایج به شرح ذیل اعالم گردید. 

 

 انوادگینام و نام خ مقام

 مهدی یاوری مقام اول

 محسن نیک منش مقام دوم

 مهدی عظمی مقام سوم
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 دانشگاه هنر اسالمی تبریز مشترک کارکنان و دانشجویانجشنواره ورزش های همگانی 

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش 

 مسابقه دارت

 

 8931آبان   42زمان: 

 مکان: سالن ورزشی دانشگاه 

 

 اجرا:نحوه 

نفر از دانشجویان و  20جشنواره ورزش های همگانی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در رشته دارت با حضور      
نفر از کارمندان و اعضای هیأت علمی بصورت جشنواره همگانی طراحی و اجرا  32نفر از دانشجویان و  02کارکنان دانشگاه که 

 جمع بندی و نتایج به شرح ذیل اعالم گردید. گردید. نتایج مسابقات بصورت مشترک 
 

 نام و نام خانوادگی مقام

 حسن جعفری مقام اول

 مسعود موذن مقام دوم

 هاشم عبدیان مقام سوم
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 مسابقات فوتسال 

 قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی

 یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی

 

 8931بهمن ماه  48لغایت  5زمان: 

 سالن ورزشی امام خمینی )ره( اداره کل آموزش و پرورش استانمکان: 

 

 نحوه اجرا:

مسابقات فوتسال قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری      
 تیم از دانشگاه ها و ادارات محتلف برگزار می گردد. 22هیأت ورش های همگانی و هیأت فوتبال استان با حضور 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با هدف افزایش تحرک پذیری و ایجاد نشاط در بین کارکنان  در این رقابت ها که با نام و یاد
دولت انجام می گیرد، تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز با ترکیب کامل در مسابقات حضور یافته و پس از قرعه کشی در 

 ه و اداره مالیات استان همگروه گردید.گروه دوم این رقابت ها با تیم های آموزش و پرورش استان، بانک سپ

 اعضای تیم منتخب دانشگاه به شرح ذیل می باشند

 سمت نام و نام خانوادگی سمت نام و نام خانوادگی

 بازیکن سعید کاوه بازیکن مهدی یاوری

 بازیکن سعید سلطانی بازیکن مهدی فراموشی

 بازیکن نادر نوری بازیکن فرهاد آخوندی

 بازیکن سعید گرامی بازیکن مهدی کاظم پور

 بازیکن بالل فرجزاده بازیکن سیامک صفاپور

 بازیکن صمد قیصر بازیکن یاسر شهبازی

 سرپرست کاظم قبادی مربی دکتر یاسر نجف زاده
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  والیبالمسابقات میزبانی 

 قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی

 یادواره سردار شهید قاسم سلیمانی

 

 8931 ماه بهمن 88لغایت  5زمان: 

 هنر اسالمی تبریزدانشگاه سالن ورزشی مکان: 

 

 اجرا:نحوه 

والیبال قهرمانی کارکنان دولت در استان آذربایجانشرقی به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری مسابقات      
تیم  22هیأت ورش های همگانی و هیأت والیبال استان و با میزبانی شایسته تربیت بدنی دانشگاه هنر اسالمی تبریز با حضور 

 تلف برگزار می گردد.از دانشگاه ها و ادارات مح

در این رقابت ها که با نام و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و با هدف افزایش تحرک پذیری و ایجاد نشاط در بین کارکنان 
دولت انجام می گیرد، تیم ها با آمادگی کامل حضور یافته اند. تیم منتخب اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز در این رقابت ها 

تیم اداره کل ورزش و جوانان استان را با  21-02و  21-02ه و در اولین بازی توانست در دو ست متوالی و با نتایج حضور یافت
 شکست بدرقه نماید.

 اعضای تیم منتخب دانشگاه به شرح ذیل می باشند

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن مهدی محمدزاده 1

 بازیکن عبداهلل میرزائی 2

 بازیکن عابدیاکبر  3

 بازیکن سهراب نظامی فرد 4

 بازیکن عباس کریمی 5

 بازیکن سینا عسگری 6

 بازیکن روح اهلل سلیم پور 7

 بازیکن میالد رفیعی 8

 بازیکن مهدی رازانی 9

 بازیکن یاسر حمزوی 11

 مربی محمد باقرزاده 11

 سرپرست صابر هوشیار 12

 

 


