
 ((حماهس سیاسی،حماهس اقتصادی)) سال     3129گزارش عملکرد سال 

 3129/ اردتشهبی اترخی: د اردتشهبی ماه واحد رتبیت بدنی خىارهانعملکر عنىان:

د   هب مناسبت روز زن دانشجىیان دختر بدمینتىنربگزاری مسابقو  :شرح رویدا

مقا  نتایج زری هب دست آمد. راقبتها ربگزار گردید ورد پایانروز زن جهت دانشجىیان دختر هب مناسبت  بدمینتىنیک دوره مسابقو  2/9/29مىرخ  دوشنبوروز 

   رپیا حاتمی و افطمو رضایی مفردمقام سىم: مشترکا خانمها                       نسریه سىری لکی مقام دوم: خانمافطمو سپهىند                     م اول: خانم 

د  :عکس اهی مربىط هب رویدا

  

د گاههاهب مناسبت  تنیس روی میس دانشجىیان دخترربگزاری مسابقو  :شرح رویدا  هفتو خىاب

گاههاهفتو هب مناسبت  دانشجىیان دختریک دوره مسابقو تنیس روی میس جهت  31/9/29چهارشنبو مىرخ روز  ربگزار گردید ورد پایان نتایج زری هب دست  خىاب

 مقام سىم: مشترکا خانمها مریم خانی و معصىهم خلیلی                    مقا م اول: خانم زرها دادپناه            مقام دوم: خانم آمنو خیراهل بیاتیانیآمد.

د  :عکس اهی مربىط هب رویدا

  



د کاری امىر بانىان روز زن باوآمادگی جسمانی کارکنان خىاره هب مناسبت مسابقو دارت، تنیس روی میسربگزاری  :شرح رویدا  هم

کاری امىر بانىان ربگزار گردید ورد پایان نتایج زری هب دست آمد. بایک دوره مسابقات  2/9/29شنبو مىرخ دوروز  بیرانىند  زرهه مسابقو دارت خانمهم

لی مقام سىم را کسب نمىدند، سال  13و باالی  13دو رده سنی زری  مسابقو آمادگی جسمانی هک ردرد  مقام اول، خانم اعظم سپهىند مقام دوم و خانم سحر ابدا

آرذ فرزیه و تهمینو خانم اه سال  13رد رده سنی باالی مقام اول و دوم و  زرها ساکی خانم اه فرزاهن فالحت پىر و سال  13رده سنی زری  رد ربگزار شد،

 اول را کسب نمىد.سلیمانی مقام رد رشتو تنیس روی میس خانم مقام اول و دوم را کسب نمىدند. جافریان 

د  :عکس اهی مربىط هب رویدا

  

د نیربگزاری مسابقو  :شرح رویدا  روز زنهب مناسبت  دوومیدا

نی یک دوره مسابقو  2/9/29شنبو مىرخ دوروز دیو ربگزار گردید. رد ایه مسابق روز زن  هب مناسبت دانشجىیان دخترجهت دوومیدا حضىر  دانشجىیان  از تعدا

 هک پس از پایان مسابقو هس نفر از دانشجىیان هب شرح زری مقام کسب نمىدند. دادنتش

 سکینو زیدعلیمقام دوم: خانم فروزان خنجری                      مقام اول: خانم 

 معصىهم خلیلیمقام سىم: خانم 

 


