هسابقات ٍرزشی کارکٌاى داًشگاُ تبریس بِ هٌاسبت گراهیداشت دِّ هبارک فجر (دی ٍ بْوي هاُ )1394

ایه مسابقات َمٍ سالٍ بٍ مىاسبت فزا رسیذن سالزيس پیزيسی اوقالب اسالمی در چىذ رضتٍ يرسضی ي با َذف ایجاد ضًر ي وطاط ي ضادابی
6
ي َمذلی میان اقطار مختلف کارکىان داوطگاٌ تبزیش بزگشار میگزدد .امسال ویش َماوىذ سالُای گذضتٍ مسابقات در بخص بزادران در
 360وفز ي در قسمت
رضتٍ يرسضی فًتسال اساتیذ ،فًتسال کارمىذان ،ضطزوج ،تىیسزيیمیش ،دي يمیذاوی ي يالیبال ي با حضًر بیص اس
خًاَزان در رضتُُای آمادگی جسماوی ،دارت ،ضىا ي طىاب کطی ي با حضًر  128وفز بزگشار گزدیذ کٍ اس تاریخ  25دی آغاس ي تا 29
بُمه ماٌ سال  94ادامٍ داضت کٍ در پایان وتایج سیز بٍ دست آمذ:
ًتایج هسابقات ٍالیبال اساتید ٍ کارکٌاى ،فَتسال اساتید ٍ فَتسال کارهٌداى:
رشتِ ٍرزشی

تعداد تین

هقام اٍل

هقام دٍم

هقام سَم

ٍالیبال اساتید ٍ کارکٌاى

 12تین

کشاورزی اهر

اساتید کشاورزی(الف)

کارکنان کشاورزی

فَتسال اساتید

 8تین

اهور حقوقی

پردیس ارس

علوم طبیعی

فَتسال کارهٌداى

 15تین

حراست الف

اهور اداری(الف)

اهور فنی

هسابقات شطرًج:

مسابقات ضطزوج کارکىان اس ريس ضىبٍ  94/11/3ي با ضزکت  16وفز در پىج دير ي بٍ ريش سًئیسی آغاس ضذ ي در وُایت وتایج سیز بٍ دست آمذ:
هقام اٍل :آقای دکتر هحود هظْری(داًشکدُ حقَق ٍ علَم اجتواعی)
هقام دٍم :آقای حوید هحودزادُ(داًشکدُ کشاٍرزی)
هقام سَم :آقای حسیي عبدی(داًشکدُ برق)

هسابقات تٌیس رٍی هیس :

ایه مسابقات اس ريس ضىبٍ مًرخ  94/11/3با ضزکت  10وفز در  2گزيٌ  5وفزٌ بزگشار گزدیذ کٍ در وُایت وفزات ايل تا چُارم بٍ ضزح سیز
مطخص ضذوذ:
هقام اٍل :آقای دکتر حسیي زًَزی (فٌی هرًد)
هقام دٍم :آقای دکتر فرزاد ًیازپَر (داهپسشکی)
هقام سَم  :هحود ًجفی (حول ٍ ًقل)

یادآير می ضًد مسابقات دي َمگاوی کارکىان ویش در آبان ماٌ بزگشار ضذٌ بًد کٍ وتایج آن بٍ ضزح سیز می باضذ:
هقام اٍل :آقای ًاصر ًعوتی (عوراى)
هقام دٍم :آقای صفر قلی پَر (اهَر اداری)
هقام سَم  :کرین خداٍردی (تربیت بدًی )

