
 

 96پاییز -برگزاری جشنواره ورزش های همگانی پاییزه

با هدف گسترش و توسعه ورزش و ایجاد روحیه نشاط و شادابی  29/9/96لغایت  11/9/96جشنواره ورزشهای همگانی پاییزه ار تاریخ  

دانشگاه  برگزار گردید در این مسابقات در بین دانشجویان دانشگاه در محل خوابگاه های دانشجویی پسران و دختران وسالن های ورزشی 

رشته ورزشی به رقابت پرداختند که نفرات برتر هر رشته نیز به  4پسر هر کدام در  دانشجوی 216 دانشجوی دختر ونفر  251 تعداد

 .شرح ذیل معرفی گردد

 96پاییز  -جشنواره همگانی در بخش پسران مسابقات نفرات برتر مسابقات  

 سنگهفت نفرات برتر                                                           نفرات برتر شوت گل کوچک                          

  

 

 

 

 

 

 حمل وزنهنفرات برتر                                                                  روپایینفرات برتر شوت                             

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام انوادگینام و نام خ ردیف

 اول مجید باقری نژاد 1

 دوم سید علی عینی 2

 سوم مجتبی جهانبین 3

 چهارم عیسی ایرانی 4

 پنجم محمد کرمی 5

 ششم علی باپیری 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول هیمن خسروی 1

 دوم هادی روستا 2

 سوم میالد سوری 3

 چهارم محمد کرمی 4

 پنجم محمد شهپری 5

 ششم محمد کمایستانی 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول فربهزاد نورایی 1

 دوم هادی روستا 2

 سوم فرشاد زرین نژاد 3

 چهارم محبی مهران 4

 پنجم صادق سلیمانی 5

 ششم کوروش حاجی رحیمی 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول مرتضی ثمره نیا 1

 دوم چوبتاشانیکیانوش  2

 سوم احسان سبزی 3

 چهارم حسین بازگیر 4

 پنجم محمد جواد رشیدی 5

 ششم هادی روستا 6



 

 96پاییز  - دخترانجشنواره همگانی در بخش مسابقات نفرات برتر مسابقات 

 بولینگ با پانفرات برتر                                                                  هفت سنگنفرات برتر                                

  

 

 

 

 

 

 

 طناب زنینفرات برتر                                                                          دارتنفرات برتر                             

  

 

 

 

 

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول خدیجه محمدی 1

 دوم نادیا طاهری فر 2

 سوم سمیه آذر پیرا 3

 چهارم عاطفه محمدی 4

 پنجم مهسا نقدی نیا 5

 ششم سارا نوری 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول غالمی زرنهسعیده  1

 دوم نادیا طاهری فر 2

 سوم اکرم بازدار 3

 چهارم سارا یوسفی 4

 پنجم پریسا صفری 5

 ششم ام البنین امجدیان 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول حمیده جویبار 1

 دوم فیضیه شاهی رو 2

 سوم سپیده رضوی 3

 چهارم حدیث بساط شیر 4

 پنجم جویبارحافظه  5

 ششم معصومه مهرابی 6

 مقام نام و نام خانوادگی ردیف

 اول سارا یوسفی 1

 دوم سپیده رضوی 2

 سوم زیبا گوهری 3

 چهارم مژگان قبادیان 4

 پنجم لیال قنبری 5

 ششم سارا ساداتی 6


