
 اطلاعیه ورزشی کارکنان

(79) المپیاد ورزشی کارکنان دانشگاه ارومیه گرامیداشت دهه مبارکه فـجر چهارمین   

 رشته های ورزشی آقایان:

 تیمی والیبال 1

 تیمی فوتسال 2

 انفرادی تنیس روی میز 3

 انفرادی شنا 4

 رشته های ورزشی بانوان:

 انفرادی تنیس روی میز 1

 انفرادی پیاده روی در آب 2

 انفرادی آمادگی جسمانی 3

 تیمی طناب کشی 4

به نمایندگان ورزشی دانشکده ها و یا قسمت های ،جهت شرکت در این مسابقات و ثبت نام  )آقایان و بانوان (علاقمندان :توجه

 :اسامی نمایندگان ورزشی دانشکده ها و قسمت های مربوطه.خود مراجعه نمایند

 ردیف قسمت همکاران نماینده 

صابر رزاقیآقای   1 ادبیات 

صمد نصیریآقای   2 معماری و شهرسازی و هنر 

حاجی زادهآقای   3 اقتصاد 

خداوردیزادهآقای   4 علوم ورزشی 

ارکاکآقای   5 علوم 

شعاعیآقای   6 کشاورزی 

عظیمیآقای   7 فنی و مهندسی 

ابراهیمیآقای   8 دامپزشکی 

حاتمیآقای   9 منابع طبیعی 

عباسیآقای   11 آموزش کل 

ستاره چشمآقای   11 معاونت مالی  

پاشازادهآقای   12 کتابخانه مرکزی ) معاونت پژوهشی( 

شکوریآقای   13 حراست و نهاد 

پای بر سنگآقای   14 معاونت پشتیبانی 

پورفرهادیآقای   15 معاونت دانشجویی 

باباییآقای   16 معاونت فرهنگی 

حقانیآقای   17 پردیس شهر 

 18 برق و کامپیوتر آقای صفدر

 جهت هماهنگی بیشتر با کارشناس ورزشی برادران و خواهران تماس حاصل فرمائید.

 ) خواهران(2313داخلی   )برادران( 2281داخلی 



 

 شرایط شرکت در مسابقات
 

 هر فرد موظف است از قسمت یا دانشکده مربوطه خود شرکت نماید -

 دانشکده یا قسمت مربوطه خود استفاده نماید از دو نفر نیروی شرکتی می تواندهر تیم  -

 از نیروهای حق التدریس و اساتید مدعو استفاده کنند نمی توانندتیم ها  -

 شرکت نماید و انفرادی  یک رشته تیمیتنها در  می تواند هر فرد -

 هم می توانند شرکت نمایند ینیروهای شرکتبرگزار می گردد  انفرادیمیز که به صورت  مسابقات شنا و تنیس رویدر  -

 نیروهای شرکتی بانوان در مسابقات می توانند شرکت نمایند -

 ظهر 31/12صبح لغایت  11ساعت  3/11/97جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقات آقایان و بانوان روز چهارشنبه 

 سالن ورزشی آزادگان 

 توجه:

الزامی می باشد و عدم حضور در جلسه بدون هماهنگی به منزله انصراف و عدم حضور نمایندگان قسمتها و دانشکده ها 

 شرکت در مسابقات می باشد.

 

 مدیریت تربیت بدنی


