
 بسمه تعالی

-دانشگاه لرستان برگزار می و کانون نشاط و سالمت معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری اداره تربیت بدنی

 :کند

 «1400مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر »

 و خانواده های محترم آنها  دانشگاه لرستاناعضای هیات علمی و کارکنان  ویژه

 «شرایط و زمانبندی مسابقات جدول رشته ها،»

 ساعت تاریخ روز مخاطبین مکان برگزاری عنوان مسابقه

 ۲۲لی ا ۱۹ ۱0/۱۱/۱۴00 یکشنبه )اساتید و کارکنان( آقایان سالن امام علی)ع( فوتسال

 ۲۲الی  ۱۹ ۱0/۱۱/۱۴00 یکشنبه )اساتید و کارکنان( آقایان )ع(سالن امام علی تیراندازی

 ۲۲الی  ۱۹ ۱۱/۱۱/۱۴00 دوشنبه )اساتید و کارکنان( آقایان )ع(علی سالن امام طناب کشی

 ۱7الی  ۱3 ۱۴/۱۱/۱۴00 پنجشنبه ) اساتید و کارکنان( آقایان مقابل سالن امام علی )ع( دالپالن

 )ع(سالن امام علی بدمینتون
)اساتید، کارکنان و  هاخانم

 همسران اعضای هیات علمی(
 ۱۲الی  ۱0 ۱0/۱۱/۱۴00 یکشنبه

 ()عسالن امام علی دارت
)اساتید، کارکنان و  هاخانم

 همسران اعضای هیات علمی(
 ۱۲الی  ۱0 ۱0/۱۱/۱۴00 یکشنبه

 سالن امام علی)ع( تیراندازی
)اساتید، کارکنان و  هاخانم

 همسران اعضای هیات علمی(
 ۱۲الی  ۱0 ۱0/۱۱/۱۴00 یکشنبه

 سالن ولیعصر بازی ترکیبی
کارکنان اساتید و فرزندان 

 سال( ۱0ر )دختران زی
 ۱۲الی  ۱0 ۱۴/۱۱/۱۴00 جشنبهپن

 سالن ولیعصر دارت
اساتید و کارکنان  فرزندان

 سال( ۱7تا  ۱0)دختران 
 ۱۲الی  ۱0 ۱۴/۱۱/۱۴00 نجشنبهپ

 سالن ولیعصر دارت
اساتید و کارکنان  فرزندان

 سال( ۱7)دختران باالی 
 ۱۲الی  ۱0 ۱۴/۱۱/۱۴00 پنجشنبه

 ورزشگاه تختی دوی همگانی

 اساتید و کارکنان فرزندان

 ۱7سال و  ۱7تا  ۱0)دختران 

 سال به باال(

 ۱۲الی  ۱0 ۱۴/۱۱/۱۴00 پنجشنبه

 سالن ولیعصر بازی ترکیبی
اساتید و کارکنان  فرزندان

 سال( ۱0)پسران زیر 
 ۱۲الی  ۱0 ۲۱/۱۱/۱۴00 نجشنبهپ

 سالن ولیعصر دارت
اساتید و کارکنان  فرزندان

 سال( ۱7تا  ۱0)پسران 
 ۱۲الی  ۱0 ۲۱/۱۱/۱۴00 شنبهپنج

 سالن ولیعصر دارت
اساتید و کارکنان  فرزندان

 سال( ۱7)پسران باالی 
 ۱۲الی  ۱0 ۲۱/۱۱/۱۴00 نجشنبهپ

 ورزشگاه تختی دوی همگانی

اساتید و کارکنان  فرزندان

 ۱7سال و  ۱7تا  ۱0)پسران 

 سال به باال (

 ۱۲الی  ۱0 ۲۱/۱۱/۱۴00 پنجشنبه



 

 

 

 

  :1400 )پنجشنبه(ماه  دی 30تا )جمعه( ماه دی  24مهلت ثبت نام  

  شامل نام و نام )، مشخصات کامل خود جهت شرکت در مسابقاتمحترم )اساتید و کارکنان( آقایان

به خود را  فرزندو خانوادگی، کدملی، کدپرسنلی، گروه، دانشکده، نام پست سازمانی برای کارکنان( 

 ارسال فرمایند. 09165509390به شماره واتس آپ  همراه مسابقاتی که قصد شرکت دارند

 ،جهت شرکت در مسابقات، مشخصات کامل خود  (و همسران هیات علمی کارکنان بانوان محترم )اساتید

 فرزند وشامل نام و نام خانوادگی، کدملی، کدپرسنلی، گروه، دانشکده، نام پست سازمانی برای کارکنان( )

 ارسال فرمایند. 09303387773به شماره واتس آپ  همراه مسابقاتی که قصد شرکت دارندبه خود را 

 

 ( یک نفر به عنوان سرگروه اسامی و مشخصات سایر )فوتسال، طناب کشی و دالپالن های تیمی برای ورزش

 کند. اعضای تیم را ارسال می

 :شرایط بازی های تیمی 

  : ذخیره( حتی االمکان همه از یک دانشکده و یک گروه برای اساتید و نفر  3نفر اصلی و  5نفر ) 8فوتسال

 ؛برای کارمندان حتی االمکان همه از یک حوزه سازمانی

  : نفر همه از یک دانشکده و یک گروه برای اساتید و برای کارمندان حتی االمکان همه از یک  5طناب کشی

 ؛حوزه سازمانی

 نفر همه از یک دانشکده و یک گروه برای اساتید و برای کارمندان حتی االمکان همه از یک  3: الپالند

 ؛حوزه سازمانی

 تواند در هر سه بازی تیمی )فوتسال، طناب کشی و دالپالن( شرکت  هر گروه آموزشی در دانشگاه می

 نماید.

 

  


