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  :تایی در این مسابقات شرکت نمودند 12مختلف در دو گروه تیم   24: کننده هاي شرکت تیم .1

  گروه دوم  گروه اول

 شهید میالد مصطفوي 1 آذرخش 1

 گلکسیال اي  2 علوم پایه 2

 شهید احمدي روشن 3 استقالل 3

 سورنا 4 کا اسپور 4

 الماسیا 5 سلسائو 5

 باختران 6 18ایران  6

 یوزهاي صورتی 7 شهداي گمنام 7

 کبودرآهنگ 8 برق بوعلی 8

 شهید حافظ اله یاري 9 شهید حججی 9

 سید سینا 10 رادیکال 10

 دکتري 11 پرشین 11

 سید تیم 12 شهید برونسی 12

  

اي با تایی و به صورت دوره 12تیم در دو گروه  24در این مسابقات  :جدول زمانبندي برگزاري مسابقات. 2

  ).بازي 132مجموعاً (یکدیگر بازي خواهند کرد 

  

با توجه به زمان طوالنی مسابقات و تسریع در فرآیند : رسانی به سرپرستان و بازیکنان نحوة اطالع. 3

اعضا و . افزارهاي شبکۀ اجتماعی مانند تلگرام این فرآیند صورت گرفت رسانی، با استفاده از نرم اطالع

رسانی، نظرات  یندهاي اطالعسرپرستان و کادر برگزاري مسابقات در این گروه شرکت داشته و عالوه بر فرآ

  .گیردمیپیرامون مسابقات نیز مورد بحث و بررسی قرار 

  

  

  

  

  

  



 :گزارش دور اول مسابقات لیگ فوتسال دانشجویی

  

  :باشندنتایج دور اول مسابقات در گروه یک و دو به شرح زیر می. 1

  

  

  

  :باشنداسامی بازیکنان منتخب دور اول مسابقات به شرح زیر می. 2

  

  

  



 :گزارش دور دوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویی

  

  :باشندمسابقات در گروه یک و دو به شرح زیر می دومنتایج دور . 1

  

  

  :باشندمسابقات به شرح زیر می دوماسامی بازیکنان منتخب دور . 2

  

  :باشندمسابقات به شرح زیر میمحروم از دور بعدي اسامی بازیکنان . 3

  



 :گزارش دور سوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویی

  

  :باشندمسابقات در گروه یک و دو به شرح زیر می سومنتایج دور . 1

  

  

  :باشندمسابقات به شرح زیر می سوماسامی بازیکنان منتخب دور . 2

  

  :باشندمسابقات به شرح زیر میمحروم از دور بعدي اسامی بازیکنان . 3

  

  



 :گزارش دور چهارم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویی
  

  :باشندمسابقات در گروه یک و دو به شرح زیر می چهارمنتایج دور . 1

  

  :باشندمسابقات به شرح زیر می چهارماسامی بازیکنان منتخب دور . 2

  
  :باشندمسابقات به شرح زیر میمحروم از دور بعدي اسامی بازیکنان . 2

  



عالوه بر محرومیت فوق، کمیتۀ انضباطی مسابقات براي بازیکنان خاطی محرومیت هاي زیر را به 

 :دلیل رفتار غیرورزشی در نظر گرفته است

 )دورهاي ششم و هفتم(جلسه محروم  2: ساسان حسینی از تیم استقالل .1

 )دور ششم(جلسه محروم  1: امیر لک از تیم کا اسپور .2

  :مسابقات ی ازهای عکس

  

  

  

  



  :جدول امتیازات تیمی تا پایان دور چهارم مسابقات

  

  

 


