
 

 

 حبیب شیبک جام رمضان / یادبود زنده یاد   جدول زمانبندی مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی

 تیم های شرکت کننده 

 ردیف تیم  قرعه  ردیف تیم  قرعه 

 1 دانشکده پزشکی  5 5 دانشکده مجازی  7

 2 معاونت فرهنگی دانشجویی  4 6 مرکز طبی کودکان  3

 3 مدیریت حراست  1 7 بیمارستان امام خمینی  2

 4 مرکز قلب  6 8 بیمارستان سینا  8

 

 شماره مسابقه تاریخ  ساعت  مسابقه بین دو تیم  نتیجه شماره مسابقه  تاریخ  ساعت  مسابقه بین دوتیم  نتیجه

دانشکده مجازی  – مرکز قلب  0-2  دوشنبه 22:00 

29/01/1401  

بیمارستان سینا  –  دانشکده مجازی 2-0 15  20:30 

 دوشنبه

22/01/1401  

1 

مرکز طبی کودکان  –بیمارستان سینا   2-0 مرکز قلب   –مدیریت حراست  1-2 16 22:45   21:15 2 

مرکز طبی کودکان  –دانشکده پزشکی    20:30 

 دوشنبه

05/02/1401  

بیمارستان امام  –دانشکده پزشکی  2-0 17  22:00 3 

معاونت فرهنگی  –بیمارستان سینا    مرکز طبی کوکان  –  فرهنگیمعاونت  1-2 18 21:15   22:45 4 

بیمارستان امام  – مرکز قلب   دانشکده پزشکی – معاونت فرهنگی  0-2 19 22:00   20:30 

 چهارشنبه 

24/01/1401  

5 

مدیریت حراست  – دانشکده مجازی   مرکز قلب  – مرکز طبی کودکان  2-0 20 22:45   21:15 6 

بیمارستان امام  –مدیریت حراست    20:30 

 چهارشنبه 

07/02/1401  

دانشکده مجازی  – بیمارستان امام  0-2 21  22:00 7 

مرکز طبی کودکان  – دانشکده مجازی   مدیریت حراست  – بیمارستان سینا 2-0 22 21:15   22:45 8 

دانشکده پزشکی  –بیمارستان سینا    مدیریت حراست  – مرکز طبی کودکان  2-1 23 22:00   20:30 

 شنبه 

27/01/1401  

9 

معاونت فرهنگی  – مرکز قلب   بیمارستان امام –بیمارستان سینا   2-1 24 22:45   21:15 10 

مرکز قلب  –بیمارستان سینا    الم   
متعاقباً اع

 میگردد

 یکشنبه 

18/02/1401  

دانشکده مجازی  – معاونت فرهنگی  0-2 25  22:00 11 

دانشکده پزشکی  – دانشکده مجازی   مرکز قلب  –دانشکده پزشکی  2-0 26   22:45 12 

مرکز طبی کودکان  – بیمارستان امام   معاونت فرهنگی  – بیمارستان امام  1-2 27   دوشنبه 20:30 

29/01/1401  

13 

معاونت فرهنگی   –مدیریت حراست   مدیریت حراست  –دانشکده پزشکی  2-0 28   21:15 14 

 


