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 نفره 3بسکتبال مسابقات 

 ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی المپیاد

 

 8331اردیبهشت ماه  5لغایت  3زمان: 

 دانشگاه تبریزمکان: 

 

 نحوه اجرا:

ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای استان المپیاد از سری مسابقات بسکتبال سه نفره مسابقات      
 حضور یافت. این رقابتها با ترکیب کامل در تیم قرعه کشی و تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز  5آذربایجانشرقی با حضور 

ت دوره ای طراحی و اجرا گردید که تیم منتخب دانشگاه با صورت یک تایم ده دقیقه ای و در یک گروه بصوراین مسابقات ب
پیروزی مقابل تیمهای دانشگاه بناب و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و با قبول شکست مقابل تیمهای دانشگاه تبریز و دانشگاه 

 مسابقات دست یابد.  مقام سومفنی و حرفه ای استان توانست به 

 اسالمی تبریزاعضای تیم منتخب دانشگاه هنر 

 سمت رشته تحصیلی شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن مرمت آثار  10911159 هومن پورعباس 1

 مربی - بازیکن ارشد فرش  10993159 مسعود نیل فروشان 2

 بازیکن چند رسانه  10915391 آرمان حناچی 3

 بازیکن مهندسی معماری  10915951 امیرحسین فرج اوغلی 4

 سرپرست *** *** کاظم قبادی 5
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 مسابقات والیبال چهار نفره

 جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی

 

 8331اردیبهشت ماه  5لغایت  3زمان: 

 دانشگاه تبریزمکان: 

 

 نحوه اجرا:

والیبال چهار نفره از سری مسابقات ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای استان آذربایجانشرقی با مسابقات      
این رقابتها با تیمهای دانشگاه صنعتی سهند و  "ب"تیم قرعه کشی و تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز در گروه  9حضور 

 دانشگاه تبریز هم گروه گردید.

برگزار گردید که تیم منتخب  15ست و حداکثر امتیاز  3ست برنده از  2قوانین تسهیل شده و بصورت این مسابقات با 
 دانشجویان علیرغم ارائه بازی های زیبا و در خور تحسین، از صعود به مرحله بعدی باز ماند.

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 سمت رشته تحصیلی شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن طراحی صنعتی 12919910 حسین موئی زاده 1

 بازیکن شهرسازی 10915199 سیدعلی اشرفی 2

 بازیکن معماری 10915950 ساالر ضیاء نورانی 3

 بازیکن معماری 13915951 پوریا محمدی 4

 بازیکن مرمت آثار تاریخی 13911199 امین حسن بگلو 5

 بازیکن ارشد باستانسنجی 10990595 رامین آزاد فر 6

 بازیکن شهرسازی 10915190 هادی نریمان پور 7

 مربی *** *** صابر هوشیار 8

 سرپرست *** *** کاظم قبادی 9
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 هفت سنگمسابقات میزبانی 

 ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی المپیاد

 

 8331اردیبهشت ماه  88زمان: 

 مکان: دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 :هفت سنگ

تیم از دانشگاههای فنی و حرفه ای  6مهارتی مطابق با قوانین ارسالی تربیت بدنی وزارت علوم، با حضور  مسابقات هفت سنگ
استان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی، دانشگاه بناب و دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار گردید. 

 پس از انجام رقابتها نتایج ذیل حاصل شد.

 زمان ام و نام خانوادگین مقام

 ثانیه 52 دانشگاه صنعتی سهند مقام اول

 ثانیه 21 دانشگاه تبریز مقام دوم

 مقام سوم مشترک
 ثانیه 47 دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 ثانیه 47 دانشگاه فنی و حرفه ای استان

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 سمت رشته تحصیلی دانشجوئیشماره  نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن مرمت آثار 10911151 مهدی عظمی 1

 بازیکن ارتباط تصویری 10913095 مجید محمدی 2

 مربی صابر هوشیار 3

 سرپرست کاظم قبادی 4
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 فریزبیمسابقات میزبانی 

 ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی المپیاد

 

 8331اردیبهشت ماه  88زمان: 

 مکان: دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 :فریزبی

تیم از دانشگاههای فنی و حرفه ای استان، دانشگاه تبریز، دانشگاه بناب و دانشگاه هنر اسالمی  4مسابقات فریزبی با حضور 
تبریز برگزار گردید. تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز  با ترکیب کامل در این رقابتها حضور یافت و با انجام رقابت بسیار 

 ه مقام سوم این رقابتها دست یافت. نتایج کامل مسابقات به شرح ذیل می باشد.دیدنی و تنها با بدشانسی ب

 زمان نام و نام خانوادگی مقام

 ثانیه 56 دانشگاه تبریز مقام اول

 ثانیه 01 دانشگاه بناب مقام دوم

 ثانیه 66 هنر اسالمی تبریز مقام سوم

 

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 سمت رشته تحصیلی شماره دانشجوئی نام خانوادگینام و  ردیف

 بازیکن طراحی صنعتی 13919995  امیر عزیزپور 1

 بازیکن طراحی صنعتی 10913019 فهندژ سعدی محمد 2

 بازیکن طراحی صنعتی 10919951 محمد علی احمدی 3

 مربی صابر هوشیار 4

 سرپرست کاظم قبادی 5

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

6 |  

 دارتمسابقات میزبانی 

 ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی المپیاد

 

 8331اردیبهشت ماه  88زمان: 

 مکان: دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 دارت:

شرکت کننده از  14جاری و با سرداوری آقای احمدیان )داور بین المللی و مسئول کمیته دارت هیأت انجمن های ورزشی استان( با حضور مسابقات دارت مطابق با قوانین 
انفرادی  361تبریز به روش هنر اسالمی دانشگاههای فنی و حرفه ای استان، نبی اکرم )ص( تبریز، دانشگاه مراغه، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه تبریز، دانشگاه بناب و دانشگاه 

 و در جدول یک حذفی برگزار گردید. پس از انجام رقابتها نتایج ذیل حاصل شد

 دانشگاه نام و نام خانوادگی مقام

 دانشگاه تبریز فرشید محمدی مقام اول

 دانشگاه صنعتی سهند ساسان صادقی مقام دوم

 مقام سوم مشترک
 اسالمی تبریز دانشگاه هنر سیدابوالفضل عبداللهی منش

 دانشگاه تبریز عطا کریم خانی نیا

 

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 سمت رشته تحصیلی شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن شهرسازی 10915159 سروش مختاری 1

 بازیکن فرش  13119991 سید ابوالفضل عبداللهی 2

 مربی صابر هوشیار 3

 سرپرست کاظم قبادی 4
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 آمادگی جسمانی مسابقات

 ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های استان آذربایجانشرقی المپیاد

 

 8331اردیبهشت ماه  81زمان: 

 صنعتی سهنددانشگاه مکان: 

 

 نحوه اجرا:

ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاههای استان المپیاد از سری مسابقات آمادگی جسمانی مسابقات      
از دانشگاههای تبریز، صنعتی سهند، بناب، شهید مدنی، مراغه، فنی و حرفه ای و هنر اسالمی تیم  7آذربایجانشرقی با حضور 

 و اجرا گردید.قرعه کشی تبریز به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند 

ایستگاه بصورت آیتم های سرعتی، قدرتی و استقامتی طراحی گردیده بود. تیم منتخب دانشجویان پسر  6در این مسابقات 
 دانشگاه در این رقابتها حضوری در خور شایسته داشت و توانستند همه ایستگاهها را بدون خطا عبور کنند. 

 اعضای تیم منتخب دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 سمت رشته تحصیلی شماره دانشجوئی نام و نام خانوادگی ردیف

 بازیکن فرش 10919999 اصغر مختاری 1

 بازیکن ارشد فرش  13919952 رامین حشمتی 2

 بازیکن شهرسازی 10915159 سروش مختاری 3

 مربی و سرپرست کاظم قبادی 4

  

 

 

 بخش برادران


