
 گزارش مصور جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی

 89اردیبهشت 

اردیبهشت  31/2/89اردیبهشت لغایت  7/2/89های همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ جشنواره ورزش

رشته هفت سنگ مهارتی، شوت بسکتبال،  9ورزشی در باحضور گسترده دانشجویان دختر،در محوطه خوابگاههای خواهران و سالن 

طناب کشی ، دارت ، فوتبال دستی، مچ اندازی، شوت فوتسال ،طناب زنی و پرش با گونی برگزار گردید ونفرات برتر هر رشته 

 مشخص شدند.حضور پ شور و نشاط دانشجویان علی الخصوص دانشجویان خوابگاهی از مزایای این جشنواره بود.

 برگزاری این مسابقات:عوامل 

 شمس غفاری -

 مهناز ایمانی -

 بچه های انجمن ورزش -

 هفت سنگ مهارتی:

 در13/39ساعت  7/2/89مسابقات هفت سنگ جشنواره ورزشی همگانی )گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجوئی(در تاریخ 

 به ترتیب زیر انتخاب شدند! نفربر گزار گردیدو نفرات اول تا سوم 21محوطه خوابگاه خواهران با شرکت 

 8733311337مقام اول : ویدا بهراد با شماره دانشجوئی

 8999191339مقام دوم: پریسا رهنما با شماره دانشجوئی   

        8733311318مقام سوم: آزیتا شاهی با شماره دانشجوئی   

 شوت بسکتبال:

در سالن 13/39ازساعت   7/2/89هفته خوابگاههای دانشجویی(در تاریخ  مسابقات شوت بسکتبال جشنواره ورزشهای همگانی )گرامیداشت

 نفر برگزار گردید  نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند! 39ورزشی خواهران با شرکت 

            87333113مقام اول: سویل رضاییان با شماره دانشجوئی 

  8733311339مقام دوم: سما برادری با شماره دانشجوئی 



 8733311338مقام سوم: فاطمه اکبر دوست با شماره دانشجوئی 

 طناب کشی:

 ازساعت  9/2/89مسابقات طناب کشی جشنواره ورزشهای همگانی )گرامیداشت هفته خو ابگاههای دانشجوئی(در تاریخ 

 ترتیب زیر انتخاب شدند!نفره برگزار گردیدو تیمهای اول تا سوم به 9تیم  6در محوطه خوابگاه خواهران با شرکت 13/39

 نهنگ  مقام اول:تیم پرسپولیس                                                                                            مقام دوم:تیم          

 8638311337دانشجوئی  زهرا کریمی با شماره-3                            8933111321شادی فرهنگی با شماره دانشجویی -3

 8631331331سمیه کمانگربا شماره دانشجوئی-2                                    8933331321عاطفه قربانزاده  با شماره دانشجویی -2

 8633311322 زهرا صولتی باشماره دانشجوئی-1                                    8932331373فاطمه نقی زاده با شماره دانشجویی -1

 8733311318زهرا مهدیزاده با شماره دانشجوئی -1                                     8933331336مریم پور نعمتی با شماره دانشجویی -1

 8733311371کوثر مهرخو با شماره دانشجوئی-9                                 8932331319زینت محمودیان با شماره دانشجویی -9

 مقام سوم:آسمان آبی                                                                                     

 8122191313زهرا هدایت با شماره دانشجوئی -3                                                            

 8922231323لیال رضایی با شماره دانشجوئی -2                                                              

 8733711322فرازنه فرید با شماره دانشجوئی -1                                                              

 8133611322سولماز عزیزی باشماره دانشجوئی   -1                                                              

 81338132سمیرا قرالو با شماره دانشجوئی  -9                                                              

 

 دارت:

 ازساعت  8/2/89مسابقات دارت جشنواره ورزشهای همگانی )گرامیداشت هفته خو ابگاههای دانشجوئی(در تاریخ 

 نفر برگزار گردیدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند! 92 در محوطه خوابگاه خواهران با شرکت13/39

 



 8932331373مقام اول: فاطمه نقی زاده با شماره دانشجوئی 

 8932331392مقام دوم: زهره فاطمی با شماره دانشجوئی 

 8733311318مقام سوم: آزیتا شاهی با شماره دانشجوئی:

 مچ اندازی:

 ازساعت  33/2/89واره ورزشهای همگانی )گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجوئی(در تاریخ مسابقات مچ اندازی جشن

 نفربرگزار گردیدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!76در محوطه خوابگاه خواهران با شرکت 13/39

 8932331373مقام اول: فاطمه نقی زاده با شماره دانشجوئی 

 8932331319محمودیان با شماره دانشجوئی مقام دوم: زینت 

 8733311339مقام سوم: سما برادری با شماره دانشجوئی 

 شوت فوتسال:

 ازساعت  33/2/89مسابقات شوت فوتسال جشنواره ورزشهای همگانی )گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجوئی(در تاریخ 

 یدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!نفر برگزار گرد19در محوطه خوابگاه خواهران با شرکت  39

 8933311329مقام اول: ساناز قره خانی شماره دانشجوئی 

 8638311337مقام دوم: زهرا کریمی با شماره دانشجوئی 

 8733311339مقام سوم: زهرا آقایی با شماره دانشجوئی

 طناب زنی:  

 از ساعت31/2/89ی )گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجوئی(در تاریخ مسابقات طناب زنی جشنواره ورزشهای همگان

 نفربرگزار گردید نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند! 69در اردوی  پیاده روی خواهران با شرکت13/39

 8733311313مقام اول:  ستاره زارعی با شماره دانشجوئی  

 8919231393 مقام دوم: پریوش نظامی با شماره دانشجوئی

 8723391337مقام سوم:  سعاد تفاخ با شماره دانشجوئی 



 

 پرش با گونی:

 از ساعت31/2/89مسابقات پرش با گونی جشنواره ورزشهای همگانی )گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجوئی(در تاریخ 

 ه ترتیب زیر انتخاب شدند!نفربرگزار گردید نفرات اول تا سوم ب 16در اردوی  پیاده روی خواهران با شرکت13/39

 8632211331مقام اول:  بیتا حیدر زاده با شماره دانشجوئی 

 8619131327مقام دوم:  مهسا صفایی با شماره دانشجوئی 

 8911122323مقام سوم:  الهام غضنفری با شماره دانشجوئی

                                                                


