
 جشنواره فرهنگي ورزشي سما پنجمينگزارش 

رشته ورزشي در بخش خواهران   21جشنواره فرهنگي ورزشي سما  در پنجمين         

اين  برگزار گرديد 91-93بين دانشجويان آموزشكده فني سما  در سال تحصيلي 

مسابقات که با هدف شناسايي دانشجويان برتر ورزشي، پرکردن اوقات فراغت 

از آبان ماه .ن و نيز ايجاد رقابت سالم در بين دانشجويان برگزار گرديد دانشجويا

گزارش کامل مسابقات بهمراه ليست نفرات اول .بطول انجاميد 93لغايت خرداد 91

 .تا سوم هر رشته به شرح ذيل مي باشد

 

 

 



  شنا مسابقات

در محل ورزشكار  91با حضور  51/80/29اين دوره از مسابقات در تاريخ         

گرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين برگزارسازمان آب استخر

 :نتايج نهايي به شرح ذيل کسب گرديد  دانشجويان اين آموزشكده در نهايت

 

 نام ونام خانوادگي
رشته 

 تحصيلي
 عنوان کسب شده

 شماره شناسايي

 61959593 متر سينه05-اول تربيت بدني فاطمه خاتمي

 61959599 متر سينه05-دوم تربيت بدني فائزه خاتمي

 61959399 متر سينه05-سوم تربيت بدني زهرا جالير

 61959399 متر پشت05-اول تربيت بدني آرامدخت محمد حسني

 61959599 متر پشت05-دوم تربيت بدني فائزه خاتمي

 61959050 متر پشت05-سوم تربيت بدني سارا برادران

 61959593 متر قورباغه 05-اول تربيت بدني مه خاتميفاط

 61959599 مترقورباغه 05-دوم تربيت بدني فائزه خاتمي

 61959399 متر  قورباغه 05-سوم تربيت بدني زهرا جالير

 61959593 مترپروانه 05-اول تربيت بدني فاطمه خاتمي

 61959399 مترپروانه 05-دوم تربيت بدني آرامدخت محمد حسني

 61959599 متر پروانه 05-سوم تربيت بدني فائزه خاتمي

 61959399 مختلط 4*50 -اول تربيت بدني آرامدخت محمد حسني

 61959599 مختلط 4*50 -دوم تربيت بدني فائزه خاتمي

 61959593 مختلط 4*50 -سوم تربيت بدني فاطمه خاتمي



  بسکتبال مسابقات

 

سالن در محل  تيم  59با حضور  38/80/29اريخ اين دوره از مسابقات در ت        

گرديدکه پس از انجام برگزاردورهاي به صورت  جهاددانشگاهي ورزشي

نتايج نهايي به شرح  رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشكده در نهايت

 :ذيل کسب گرديد 

 مقام اول                        عزيزيتيم 

 مقام دوم                           اميدتيم 

 مقام سوم                         آديداستيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R رشته تحصيلي نام ونام خانوادگي 
عنوان کسب 

 شده
 شماره  شناسايي

 61959649 اول تربيت بدني کتايون عزيزي 

 61959916 اول تربيت بدني هانيه محمدزاده 

 61959035 اول تربيت بدني سهيال غيور 

 61959959 دوم تربيت بدني فائزه ساالر 

 61959950 دوم تربيت بدني پرديس هراتي 

 61555456 دوم تربيت بدني ساناز اکبري 

  سوم تربيت بدني سميه فکور 

 61959099 سوم تربيت بدني هديه ارفع رحيميان 

 61959999 سوم تربيت بدني الهام رضايي 



در تاريخ  به مناسبت بزرگداشت هفته معلم ه از مسابقات اين دور        

 کوثر سالن ورزشيورزشكار در محل  31با حضور  51/80/5329

 :نتايج نهايي به شرح ذيل کسب گرديد  گرديدکه در نهايتبرگزار

 

       

 

 

               

ورزشكار در محل  08با حضور  51/82/29اين دوره از مسابقات در تاريخ         

 :ذيل کسب گرديد  يان نتايجگرديدکه در پابرگزار سالن ورزشي کوثر  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R رشته تحصيلي نام ونام خانوادگي 
عنوان کسب    

 شده
 شماره  شناسايي

 61555405 ولا تربيت بدني مريم خورشاهي 9

 61959936 دوم تربيت بدني سپيده سليماني 5

 61955549 سوم تربيت بدني سميه احمدي 6

R رشته تحصيلي نام ونام خانوادگي 
عنوان کسب    

 شده
 شماره  شناسايي

 61959999 مقام اول تربيت بدني  شهال مطبوعي 9

 61959050 مقام دوم تربيت بدني سارا برادران 5

 61955940 مقام سوم تربيت بدني فاطمه محمدي 6



  :  مسابقات طناب کشي  

 90/89/23در تاريخ  به مناسبت بزرگداشت هفته معلم  اين دوره از مسابقات        

 کوثر سالن ورزشير محل دتيم  0در قالب ورزشكار 18با حضور 

 .نتايج نهايي به شرح ذيل کسب گرديد گرديدکه در نهايتبرگزار

 (مقام اول)     تيم آرام    -

 (مقام دوم) استاد     تيم   –

 (مقام سوم ) الد      فو تيم –

 

 

 عنوان کسب شده شماره  دانشجويي نام ونام خانوادگي 

 اول 18313193 فاطمه زهرا جالير

 اول 18313891 آتنا حسن زاده

 اول 18611119 سبا سلسبيل

 اول 18313999 شهال مطبوعي

 اول 18313199 شادي پژماني مقدم

 اول 18611213 آرامدخت محمد حسني

 دوم 18311919 دسوگند استا

 دوم  نوشين فرزين

 دوم 18311399 زهرا جنيد

 دوم 18611961 فرزانه استيري

 دوم 18313188 نجمه عمراني

 دوم 18311138 شيوا حسني

 سوم 18611119 نفيسه نقدي

 سوم 18611238 تکتم علوي

 سوم 18311189 نرگس نادري

 سوم 18611913 سارا عارضي

 سوم 18611916 نسرين افضلي مقدم

 سوم 18611189 محدثه مقدم



 92با حضور  3/83/23در تاريخ هفته معلم  به مناسبتاين دوره از مسابقات         

 دوبلبه صورت  جهاددانشگاهي سالن ورزشيورزشكار در محل 

ه گرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشكدبرگزار

 :نتايج ذيل کسب گرديد  در نهايت

 

 

 

 

ورزشكار در محل  51با حضور  98/89/23اين دوره از مسابقات در تاريخ         

گرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده برگزار جوانمرد قصاب سالن ورزشي

نتايج نهايي به شرح ذيل کسب  بين دانشجويان اين آموزشكده در نهايت

:گرديد 

 

 
 

 

 عنوان کسب شده    شماره دانشجويي نام ونام خانوادگي

 مقام اول 61955669 مرضيه ارجمند 

 مقام اول 61955949 الهام دهقان

 مقام دوم 61959593 فاطمه خاتمي

 مقام دوم 61959599 فائزه خاتمي

 مقام سوم 61959999 شهال  مطبوعي

 مقام سوم 61959399 سنيآرامدخت محمد ح

R 
نام ونام 

 خانوادگي

شماره 

 دانشجويي
 عنوان کسب شده   

 مقام اول 61555933 حميده عمادي 9



 مسابقات تنيس روي ميز 

ورزشكار در محل  50با حضور  98/83/23اين دوره از مسابقات در تاريخ         

گرديدکه پس از برگزاربه صورت تک حذفي  جهاددانشگاهي  سالن ورزشي

نتايج نهايي  هاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشكده در نهايتانجام رقابت

 :به شرح ذيل کسب گرديد 

 

 

 

 

 

 رکنان اعضاي هيات علمي  مسابقات کا

وآمادگي جسماني و پرتاب دارت در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزار  بسکتبالدر سه رشته 

 .گرديد که در پايان نتايج ذيل کسب گرديد

 

 

  

 

 

 

R نام ونام خانوادگي 
شماره 

 دانشجويي
 عنوان کسب شده   

 مقام اول 61959999 شهال مطبوعي 9

 مقام دوم 61959916 هانيه محمدزاده 5

 مقام سوم 61959399 فاطمه زهرا جالير 6

R نام ونام خانوادگي 
شماره 

 پرسنلي
 عنوان کسب شده   

 مقام اول  9095 هجري فاطمه 9

 مقام اول 0553 ليال عيسي زاده 5

 مقام  اول 9003 راضيه مرادي 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 
نام ونام 

 خانوادگي
 عنوان کسب شده    شماره پرسنلي

 مقام اول 9049 سميه جنتي 9

 مقام دوم 9091 سمانه جهاني 5

 مقام سوم 9003 راضيه مرادي 6

R 
 سمت نام ونام خانوادگي

شماره 

 پرسنلي
عنوان کسب 

 شده

 اول 6557 کارمند راضيه مرادي 9

 اول---  حق التدريس سميرا نجفي 5

 اول---  حق التدريس فخري هاشمي 6

 دوم 5005 هيات علمي ليال عيسي زاده 4

 دوم 6550 کارمند زاده رضاييآ 3

 دوم---  حق التدريس فهيمه رزمي 1

 سوم---  حق التدريس سميرا سجادي 9

 سوم---  حق التدريس نيکي رزاززاده 9

 سوم 6505 کارمند سپيده واحد احمديان 8


