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 معاونت فرهنگي
 اداره كل تربيت بدني

 
 
 

 

 
 نوزدهمين جشنواره فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تهرانتقويم برگزاري 
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 تقويم برگزاری مسابقات نوزدهمين جشنواره ورزشی دانشگاه تهران سالن شماره يک اداره کل تربيت بدنی
 رد�ف تار�ــــخ برگزاری رشته ساعت برگزاری

30:10 اندارت پسر  29/8/1401يكشنبه    ١ 

30:10 اندارت دختر  30/8/1401دوشنبه   ٢ 

30:10 انكاراته پسر  5/9/1401شنبه    ٣ 

30:10 انكاراته دختر  6/9/1401يكشنبه    ٤ 

30:10 انتكواندو پسر  7/9/1401دوشنبه   ٥ 

30:10 انتكواندو دختر  8/9/1401سه شنبه   ٦ 

30:10 9/9/1401چهارشنبه  كشتي پسران   ٧ 

30:10 12/9/1401شنبه تنيس روي ميز پسران   ٨ 

30:10 13/9/1401يكشنبه تنيس روي ميز دختران   ٩ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  14/9/1401دوشنبه   ١٠ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  15/9/1401سه شنبه   ١١ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  16/9/1401چهارشنبه   ١٢ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  19/9/1401شنبه   ١٣ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  20/9/1401يكشنبه   ١٤ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  21/9/1401دوشنبه   ١٥ 

00:9 صبح/ بسكتبال پسران بعد از ظهر بسكتبال دختران  22/9/1401سه شنبه   ١٦ 

00:9 26/9/1401شنبه  واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ١٧ 

00:9 27/9/1401يكشنبه واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ١٨ 

00:9 28/9/1401دوشنبه واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ١٩ 

00:9 29/9/1401سه شنبه واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ٢٠ 

00:9 30/9/1401چهارشنبه واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ٢١ 

00:9 3/10/1401شنبه واليبال دختران صبح/ واليبال پسران بعد از ظهر   ٢٢ 

00:9 پسران بعد از ظهرواليبال دختران صبح/ واليبال   4/10/1401يكشنبه   ٢٣ 
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برگزاری مسابقات نوزدهمين جشنواره ورزشی دانشگاه تهران در سالن شماره دو اداره کل تربيت بدنیتقويم   
 رد�ف تار�ــــخ برگزاری رشته ساعت برگزاری

6/9/1401يكشنبه  آمادگي جسماني پسران 10:30  1  
7/9/1401دوشنبه آمادگي جسماني دختران 10:30  2  
8/9/1401سه شنبه بدمينتون دختران 10:30  3  
9/9/1401چهارشنبه   بدمينتون پسران 10:30  4  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 12/9/1401شنبه   5  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 13/9/1401يكشنبه   6  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 14/9/1401دوشنبه   7  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 15/9/1401سه شنبه   8  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 16/9/1401چهارشنبه   9  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 19/9/1401شنبه   10  
صبح/ فوتسال پسران بعد از ظهر فوتسال دختران 9:00 20/9/1401يكشنبه   11  
26/9/1401شنبه  هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  12  
27/9/1401يكشنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  13  
28/9/1401دوشنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  14  
29/9/1401سه شنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  15  
30/9/1401چهارشنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  16  
3/10/1401شنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  17  
4/10/1401يكشنبه هندبال دختران صبح/ هندبال پسران بعد از ظهر 9:00  18  
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تحويل سركار خانم بهرامي گردد. 5/9/1401روز اداري ليست اسامي ورزشكاران رشته تيراندازي بايد تا پايان *  

 

 

 

 

 

خواهد بود. 12لغايت 11*در رشته شنا دختران و پسران پذيرش از ساعت   

 

 

 

 

 تقويم برگزاری مسابقات نوزدهمين جشنواره ورزشی دانشگاه تهران در باشگاه دانشجويان

 رد�ف تار�ــــخ برگزاری رشته ساعت برگزاری
1/9/1401سه شنبه  شطرنج دختران ١٠:٣٠  ١  
2/9/1401چهارشنبه  شطرنج پسران ١٠:٣٠  ٢  

جشنواره ورزشی دانشگاه تهران در دانشکده فنیتقويم برگزاری مسابقات نوزدهمين   

 رد�ف تار�ــــخ برگزاری رشته ساعت برگزاری 
15/9/1401سه شنبه تيراندازي دختران متعاق�ا اعالم � شود  ١ 
16/9/1401چهارشنبه  تيراندازي پسران متعاق�ا اعالم � شود  ٢ 

 تقويم برگزاری مسابقات نوزدهمين جشنواره ورزشی دانشگاه تهران در دانشکده تربيت بدنی
           رديف تار�ــــخ برگزاری رشته ساعت برگزاری

8/9/1401سه شنبه دووميداني دختر ١٠:٣٠  ١  
9/9/1401چهارشنبه دووميداني پسر ١٠:٣٠  ٢  

9/9/1401چهارشنبه شنا دختران ١٢  ٣  
8/9/1401سه شنبه  شنا پسران ١٣  ٤  


