
98عولکرد ٍرزضی سال   

 

ترگساری پیادُ رٍی داًطجَیاى ، کارکٌاى ٍ عوَم هردم تِ هٌاسثت ّفتِ ترتیت : . پیادُ رٍی ّفتِ سالهت   1

زرّی زًجاى کِ در هَرخِ  16تذًی ، رٍز جَاى ٍ رٍز ارتص تا ّوکاری سازهاى ٍرزش ٍ جَاًاى ٍ تیپ 

از هقاتل تیوارستاى آیت ا.. هَسَی تا سیٌوا رٍتاز گاٍازًگ ترگسار ضذ ٍ در پایاى جَایس ًفیسی تِ  31/1/98

 ضرکت کٌٌذگاى اّذاء گردیذ .

  

 



ترگساری اٍلیي الوپیاد ٍرزضی تیي داًطگاّی استاى زًجاى تِ هیستاًی داًطگاُ علَم پسضکی زًجاى تِ هٌاسثت  – 2

 ّفتِ سالهت ٍ ّفتِ جَاى .

 
 

  ترای داًطجَیاى دختر ٍ پسر . ترگساری هساتقات ّفتِ خَاتگاّْا 3
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در خَاتگاُ  8/3/89لغایت  6/3/89هَرخِ  ّفتِ خَاتگاّْا تحت عٌَاى جام رهضاى در ،  هساتقات داًشجَیاى دختر

شْیذ آٍیٌی ٍ سالي تجلی در رشتِ ّای فَتثال دستی ، شطرًج ، دارت ، طٌاب کشی ، لیَاى چیٌی ترگسار شذ ٍ 

 ًتایج زیر تذست آهذ .

  

 فَتثال دستی : 

رٍیا ًصیری  –هقام اٍل : کَثر هختاری   

زیٌة رحواًی  –هقام دٍم : هیٌا ترخَرداری   

فاطوِ طاّری  –سَم : ّذیِ ظفری  هقام  

 لیَاى چیٌی :

هقام اٍل : کَثر هختاری   

 هقام دٍم : فاطوِ طاّری

 هقام سَم : ّذیِ ظفری 

 طٌاب کطی : 

 هقام اٍل : الٌاز شیردل ، رًٍک هحوذیاى ، فاطوِ اشرفی ، ّذیِ ظفری ، شکیال سعیذی ًیا 

پٌاُ ، الٌاز قلی ًژاد ، فرحٌاک  هقام دٍم : فاطوِ طاّری ، هیرزایی ،تیگذلَ ، هحوذ  

 هقام سَم : کَثر هختاری ، فاطوِ صالحی ، ًرگس هرادی ، زّرا سکَتی ، ًیلَفر شکَری 

 ضطرًج : 

کیویا طاّری هقام اٍل :   

هائذُ یَسفی هقام دٍم :   

سارا شاُ ٍیردلَ هقام سَم :  

 دارت : 

 هقام اٍل : هرین قرتاًی 

 هقام دٍم : فاطوِ حسیي زادُ 

 هقام سَم : ثویي زًَزی



در خَاتگاُ  8/3/89لغایت  6/3/89هساتقات داًشجَیاى پسر ، ّفتِ خَاتگاّْا تحت عٌَاى جام رهضاى در هَرخِ 

 سالي شْیذ ًَری ٍ تا  رشتِ ّای فَتثال دستی ، شطرًج ، دارت ، طٌاب کشی ترگسار شذ ٍ ًتایج زیر تذست آهذ .

 

 

 فَتثال دستی : 

سعیذ اکثری   –هجتثی صفرخاًلَ هقام اٍل :   

عارف اسذی   –هقام دٍم : فریذ فکَری   

حویذرضا رحواى زادُ  –هقام سَم : رضا احوذپَر   

 طٌاب کطی : 

اهیذ هحوذی   –سعیذ غیثی  –هْذی رضاخاًی  –هقام اٍل : علی داٍٍدی   

هحوذ اسواعیلی  –تْرام لطفی  –هحوذ صفایی  –هقام دٍم : هحوذ رحواًی   

هْذی هیرزایی  –صوذ صرهذی  –م سَم : رضا احوذپَر ٍحیذ حوسُ لَ هقا  

 ضطرًج : 

  کیاى هَسایی فرد هقام اٍل : 

صوذ هْری هقام دٍم :   

جعفر حسیي زادُ هقام سَم :   

 دارت : 

هحسي اسواعیلی هقام اٍل :   

  هحوذ تذرفر هقام دٍم :

حسیي پَرصفر هقام سَم :   

  

 

   

 

 



 

تطکیل اًجوي ّای ٍرزضی داًطجَیی – 4  
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ضْیذ آٍیٌی دختراًِ تجْیس ٍ افتتاح سالي چٌذ هٌظَرُ خَاتگاُ – 5  

 

 

تثذیل الهپْای سالي کِ  پر هصرف تَدُ ٍ ّوچٌیي رٍضٌایی کوتری دارد تِ الهپْای ال ای دی.  – 6  

داًطجَیاى دختر خَاتگاُ ضْیذ آٍیٌی )  ایجاد فضای ٍرزضی رٍتاز تِ عٌَاى زهیي چٌذ هٌظَرُ ٍرزضی ترای  -7

 پیست دٍچرخِ سَاری ، پیست اسکیت ، زهیي ٍالیثال ٍ زهیي تسکتثال (
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اعسام تین ّای ٍالیثال ، تسکتثال ، تیراًذازی ، دٍٍهیذاًی ، تذهیٌتَى ، تٌیس رٍی هیس تِ چْاردّویي الوپیاد  – 8

. ٍرزضی کِ در تثریس ترگسار ضذ  

 

 

 
 

ّواٌّگی ترًاهِ تفریحی استخرجْت  استفادُ داًطجَیاى خَاتگاّی دختر ٍ پسر داًطگاّْورا تا سرٍیس رفت  – 9

 ٍ ترگطت .

 



ترگساری زًگ سالهت درخَاتگاُ داًطجَیاى پسر داًطگاُ – 10  

 

 

ترگساری زًگ سالهت درخَاتگاُ داًطجَیاى دختر داًطگاُ – 9  

 

 



ترگساری کَّپیوایی ترای  داًطجَیاى دختر ٍ پسر داًطگاُ  – 10  

 
 

 

ترگساری کارگاُ آهَزضی رضتِ ٍرزضی هایي لف ٍ دٍز دستَری ترای راتطیي ٍرزضی خَاتگاُ ّای  – 11

.داًطجَیی دختر ٍ پسر داًطگاُ کِ ایي کارگاُ  تَسط کارضٌاساى ترتیت تذًی داًطگاُ ترگسار ٍ آهَزش دادُ ضذ   

 

 

  



ترگساری اٍلیي جطٌَارُ تازیْای فکری  ٍ ّوگاًی در داًطگاُ علَم پسضکی زًجاى در رضتِ ّای ) رٍتیک ،  –12

 هایي لف ، دٍز دستَری ، طٌاب زًی ، آهادگی جسواًی ، دارت ، فَتثال دستی ، فَتسال ، ضطرًج (  

  

 

 

 

 

 

 



 *هساتقات فَتسال داًطجَیاى پسر داًطگاُ

تین از خَاتگاّْای داًطجَیی ٍ داًطکذُ  14فَتسال داًطجَیاى پسر تا حضَر  ترگساری هساتقات - 13

تا قْرهاًی تین  22/8/98تا قرعِ کطی تیوْا ضرٍع ٍ در هَرخِ  28/7/98ّای هختلف کِ در  هَرخِ 

قرُ تاغ ٍ ًائة قْرهاًی تین فَریت ّای پسضکی اتْر ٍ کسة هقام سَم تَسط تین ضْیذ رسَل خاًی تِ پایاى 

یذ ٍ ترای تیوْای اٍل تا سَم جَایس تِ ّوراُ لَح ٍ هذال اّذاء گردیذ .رس  
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.ًفرُ داًطجَیاى پسر 3ترگساری هساتقات تسکتثال  – 14  

هیٌتَى ترای داًطجَیاى پسر .ذترگساری هساتقات اًفرادی ت – 15  

اعسام تین هٌتخة ضطرًج داًطجَیاى دختر داًطگاُ تِ هساتقات قْرهاًی داًطجَیاى داًطگاّْای علَم  – 16

آرر هاُ در خسر آتاد ساری ، پسضکی سراسر کطَر   

اٍایل ، اعسام تین ّای هختلف الوپیاد ّوگاًی داًطجَیاى دختر ٍ پسر تِ هساتقات هٌطقِ ای ضوالغرب کطَر  – 17

 دی هاُ 

تْوي ها در خسر آتاد ساری ، تین هٌتخة فَتسال داًطجَیاى پسر تِ هساتقات قْرهاًی کطَر  اعسام – 18  

اسفٌذ هاُ در  ، تین ّای هٌتخثیي رضتِ ّای ّوگاًی داًطجَیاى دختر ٍ پسر تِ الوپیاد ّوگاًی کطَریاعسام  – 19

 خسر آتاد ساری 

اسفٌذ هاُ در تَضْر  ، اعسام تین هٌتخة تسکتثال داًطجَیاى پسر تِ هساتقات اًتخاتی الوپیاد قْرهاًی – 20  


