
3131- 3131جدول مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال   

 ردیف مسابقه تاریخ ساعت نام داوران نتیجه
  9 1/11/99 دانشکده پزشکی  -بیمارستان موسوی ب    1 

  54/9  1/11/99 ستاد ب  -بیمارستان موسوی الف     1 

  93/13  1/11/99 بیمارستان بهمن  -شبکه بهداشت ماهنشان    9 

  14/11  1/11/99 دانشکده داندانپزشکی  -نهاد رهبری      5 

  9 8/11/99 فوریتهای پزشکی -بیمارستان بهشتی     4 

  54/9  8/11/99 ستاد الف –مراکز بهداشتی    6 

  93/13  8/11/99 شبکه طارم -بیمارستان ولیعصر     7 

  14/11  8/11/99 ستاد ب -بیمارستان موسوی ب    8 

  9 11/11/99 بیمارستان بهمن  -بیمارستان موسوی ب    9 

  54/9  11/11/99 بیمارستان ولیعصر    –مراکز بهداشتی   13 

  93/13  11/11/99 -بیمارستان بهشتی   شبکه طارم   11 

  14/11  11/11/99 دانشکده داندانپزشکی -ستاد ب       11 

  16 15/1/95 طارمشبکه   -شبکه بهداشت ماهنشان    19 

  54/16  15/1/95 ستاد الف  -بیمارستان موسوی الف     15 

  93/17  15/1/95 -دانشکده پزشکی   فوریتهای پزشکی   14 

  14/18  15/1/95 بیمارستان ولیعصر  -نهاد رهبری      16 

  14/15  91/1/95 مارستان بهشتیبی  -    نهاد رهبری      17 

  44/15  91/1/95 کیدانشکده داندانپزش     - بیمارستان موسوی ب   18 

  94/14  91/1/95 - فوریتهای پزشکی  بیمارستان بهمن    - 19 

  14/16  91/1/95  13 - ستاد ب -                                ستاد الف 

  44/16  91/1/95 شبکه طارم  - دانشکده پزشکی     11 

  94/17  91/1/95 بهداشتیمراکز     -   شبکه بهداشت ماهنشان   11 

  14/18  91/1/95 صربیمارستان ولیع  - بیمارستان موسوی الف     19 

  14/15  7/1/95 مراکز بهداشتی  -  دانشکده پزشکی     15 

  44/15  7/1/95 شبکه طارم  - بیمارستان بهمن   14 

  94/14  7/1/95 ستاد الف  - دانشکده داندانپزشکی   16 

  14/16  7/1/95 فوریتهای پزشکی    -ب بیمارستان موسوی    17 

  44/16  7/1/95 بیمارستان ولیعصر - ستاد ب   18 

  94/17  7/1/95 نهاد رهبری -    شبکه بهداشت ماهنشان   19 

  14/18  7/1/95 تیمارستان بهشبی  - بیمارستان موسوی الف     93 

  14/15  15/1/95 نهاد رهبری -   دانشکده پزشکی     91 

  44/15  15/1/95 ستاد الف   -بیمارستان موسوی ب    91 

  94/14  15/1/95   99 

  14/16  15/1/95 صربیمارستان ولیع   -  پزشکی  دندان دانشکده   95 

  44/16  15/1/95 مراکز بهداشتی - بیمارستان بهمن   94 

  94/17  15/1/95 مارستان بهشتیبی - ستاد ب   96 

  14/18  15/1/95 شبکه بهداشت  -  بیمارستان موسوی الف   
 ماهنشان

97 

  94/14  11/1/95 بیمارستان موسوی الف -   دانشکده پزشکی     98 

  14/16  11/1/95 شبکه طارم - بیمارستان موسوی ب   99 

  44/16  11/1/95 شبکه بهداشت ماهنشان - ستاد ب   53 

  94/17  11/1/95 نهاد رهبری - بیمارستان بهمن   51 

  14/18  11/1/95 مراکز بهداشتی - پزشکیفوریتهای    51 

  44/15  18/1/95 مراکز بهداشتی - شبکه طارم   59 

  94/14  18/1/95 بیمارستان ولیعصر - بیمارستان موسوی ب   55 

  14/16  18/1/95 دانشکده پزشکی   - ستاد ب   54 

  44/16  18/1/95 نهاد رهبری - فوریتهای پزشکی   56 



  94/17  18/1/95 شانشبکه بهداشت ماهن - - داندانپزشکیدانشکده    57 

  14/18  18/1/95 بیمارستان موسوی الف - - بیمارستان بهمن   58 

  94/14  5/9/95 ستاد ب  - بیمارستان بهمن   59 

  14/16  5/9/95 مراکز بهداشتی - بیمارستان موسوی ب   43 

  44/16  5/9/95 دانشکده پزشکی - دانشکده داندانپزشکی   41 

  18 6/9/95 بیمارستان بهمن -دانشکده پزشکی   41 

  54/18  6/9/95 کیدانشکده داندانپزش  -بیمارستان موسوی الف     49 

  14/13  6/9/95 –مراکز بهداشتی  بیمارستان ولیعصر     45 

  14/16  11/9/95 دانشکده داندانپزشکی  - بیمارستان بهمن   44 

  44/16  11/9/95 رهبرینهاد  - مراکز بهداشتی   46 

  94/17  11/9/95 انشبکه بهداشت ماهنش - بیمارستان ولیعصر   47 

  14/16  18/9/95 نهاد رهبری - بیمارستان موسوی ب   48 

  44/16  18/9/95 دانشکده پزشکی - بیمارستان ولیعصر   49 

  94/17  18/9/95 بیمارستان موسوی الف - مراکز بهداشتی   63 

  18 13/9/95 انشبکه بهداشت ماهنش  - موسوی ببیمارستان    61 

  54/18  13/9/95 بیمارستان موسوی الف -     نهاد رهبری      61 

  93/19  13/9/95 بیمارستان بهمن  - بیمارستان ولیعصر   69 

  14/13  13/9/95 - ستاد ب  - مراکز بهداشتی   65 

  94/14  14/9/95 دانشکده داندانپزشکی  - مراکز بهداشتی   64 

  14/16  14/9/95 فبیمارستان موسوی ال - بیمارستان موسوی ب   66 

  44/16  14/9/95 کیدانشکده پزش  -         شبکه بهداشت ماهنشان   67 

  94/17  14/9/95 ستاد ب -      نهاد رهبری      68 

       

 

 کلیه مسابقات در سالن ورزشی شهید تجلی برگزار خواهد شد          

 

 

 

تربیت بدنی دانشگاهمدیریت    


