گزارش عملکرد سال  (( 4931سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی))
عنوان:ربگزاری مسابقات فوتسال کا کرنان دااگشنه ( گرامیداشت سوم خرداد)

اترخی31/9/39:

شرح رویدا د :رد این دوره از مسابقات هک هب مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر ربگزار شد  41تیم از واحد اهی مختلف دااگشنه از سراسر استان ش کرت نمودند .رد ابتدا بعد از ابالغ صورت جلسه ربگزاری
نج
مسابقات و ثبت انم از تیم اهی ش کرت کننده  ،قرهع کشی مسابقات رد حضور معاون محترم فرهنگی دانشجویی جناب آاقی دکتر انرد طراهنی ژناد  ،مدری محترم دانشجویی جناب آاقی محمد شریف مالمیر ،دبیر ا من فوتسال کا کرنان دااگشنه
جناب آاقی مرتضی سالطی وزعزیاهل داوودی رئیس اداره رتبیت بدنی دااگشنه ربگزار و تیم اه رد چهار گروه قرار گردنتفو مصوب شد هگ بازی اه ربا ساس مقررات روز فیفا ربگزار گردد .رد پایان رد بازی اهی نیمه نهایی تیم اهی معاونت
آموزشی و بیمارستان شهید رحیمی با ربرتی ربارب تیم اهی شبکه اهی بهداشت شهرستان الشتر و خرم آباد راهی فینال مسابقات شدند و رد بازی رده بندی هب دلیل عدم حضور تیم شبکه بهداشت شهرستان خرم آباد  ،شبکه بهداشت شهرستان
الشتر مقام سوم را کسب نمود  ،ورد بازی پایانی تیم معاونت آموزشی با ربرتی دو رب یک ربارب تیم بیمارستان شهید رحیمی هب مقام اول رسید  .رد مراسم اختتاهم آاقی دکتر عباس زاده ضمن تشکر از ش کرت کنندگان هدف از ش کرت رد
همچ
این مسابقات را رتشیب شدن دوستی اه و رتویج روحیه پهلوانی ذکرنمود  ،نین جناب آاقی محمد شریف مالمیر ضمن تشکر از حمایت اهی جناب آاقی دکترانرد طرحانی ژناد  ،ربگزار کنندگان  ،داوران و تمام افرادی هک هب نوعی رد ربگزاری
ت
همچ
ره هچ بهتر این مسابقات سهیم بوده اند هب تشریح روند ربگزاری این مسابقات رپداخت نین یکی از اهدا ف این مسابقات را شناخت نفرات منتخب جهت شکیل تیم دااگشنه ربای ش کرت رد المپیاد ورزشی کا کرنان دااگشنه اهی
علوم زپشکی سراسر کشور ذکر نمود رد پایان جوازئ و کاپ اهی قهرمانی توسط سخنراانن هب تیم اهی ربرت اهدا شد.
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