
 89برنامه برگزاری مسابقات فوتسال  جشنواره دانشجویان دانشگاه تهران سال 

F E D C B A 

 فنی تربیت بدنی فارابی هنرهای زیبا جغرافیا کارآفرینی

 علوم اجتماعی علوم و فنون اقتصاد ژئوفیزیک حقوق البرز

 روانشناسی زبان ابوریحان یدامپزشک علوم ادبیات

  مدیریت  کشاورزی 

 

 

 

 

 روز اول مرحله گروهی

 مسابقه زمان تاریخ روز ردیف

 روانشناسی -علوم اجتماعی صبح9 آذر2 شنبه  1

 دامپزشکی -ژئوفیزیک  94:9 آذر2 شنبه  2

 مدیریت -فارابی 11431 آذر2 شنبه  3

 ابوریحان -اقتصاد 11419 آذر2 شنبه  :

  زبان -علوم و فنون :1 آذر2 شنبه  9

 کشاورزی -جغرافیا  1:4:9 آذر2 شنبه  6

 علوم -حقوق  19431 آذر2 شنبه  7

 ادبیات -البرز  16419 آذر2 شنبه  8

 

 

 

 



 مرحله گروهی روز دوم

 مسابقه زمان تاریخ روز ردیف

 ژئوفیزیک -هنرها   9 آذر3 شنبهیک  9

 علوم -جغرافیا  94:9 آذر3 یکشنبه  11

 کشاورزی -حقوق   11431 آذر3 شنبهیک  11

 البرز -کارآفرینی   11419 آذر3 شنبهیک  12

 علوم اجتماعی –فنی  :1 آذر3 شنبهیک  13

 علوم و فنون –تربیت بدنی  1:4:9 آذر3 شنبهیک  :1

 ابوریحان –فارابی   19431 آذر3 شنبهیک  19

 مدیریت -اقتصاد  16419 آذر3 شنبهیک  16

 

   مرحله گروهی روز سوم

 مسابقه زمان تاریخ روز ردیف

 زبان -تربیت بدنی   9 آذر : دوشنبه  17

 روانشناسی -فنی  94:9 آذر : دوشنبه  18

 ادبیات -کارآفرینی   11431 آذر : دوشنبه  19

 حقوق -جغرافیا   11419 آذر : دوشنبه  21

 دامپزشکی –هنرها  :1 آذر : دوشنبه  21

 اقتصاد  –فارابی  1:4:9 آذر : دوشنبه  22

 مدیریت  –ابوریحان  19431 آذر : دوشنبه  23

 کشاورزی –علوم  16419  آذر : دوشنبه  :2

 

 

 مرحله حذفی یک هشتم

 مسابقه زمان تاریخ روز ردیف

 سومین تیم برتر سوم -Bتیم اول گروه  9 آذر 6 چهار شنبه  29

 Cتیم دوم گروه -Aتیم دوم گروه 94:9 آذر 6 چهار شنبه  26

 چهارمین تیم برتر سوم -Dتیم اول گروه   11431 آذر 6 چهار شنبه  27

 Eتیم دوم گروه  -Fتیم اول گروه   11419 آذر 6 چهار شنبه  28

 Fتیم دوم گروه  -Bتیم دوم گروه  :1 آذر 6 چهار شنبه  29

 اولین تیم برتر سوم -Aتیم اول گروه  1:4:9 آذر 6 چهار شنبه  31

 دومین تیم برتر سوم-Cتیم اول گروه  19431 آذر 6 چهار شنبه  31

 Dتیم دوم گروه  -Eتیم اول گروه  16419  آذر 6 چهار شنبه   32



 

 مرحله حذفی یک چهارم

 مسابقه زمان تاریخ روز ردیف

 27برنده بازی -26برنده بازی  :1 آذر 9 شنبه  33

 28برنده بازی  -29برنده بازی  1:4:9 آذر 9 شنبه  :3

 32برنده بازی -31برنده بازی  19431 آذر 9 شنبه  39

 29برنده بازی – 31برنده بازی 16419 آذر 9 شنبه  36

 نیمه نهایی
 :3برنده بازی  – 33برنده بازی  :1 آذر11 شنبهیک  37

 36برنده بازی – 39برنده بازی  1:4:9 آذر11 شنبهیک  38

 (رده بندی و فینال)نهایی
 38بازنده بازی  – 37بازنده بازی :1 آذر11 شنبهدو  39

 38برنده بازی  – 37برنده بازی  1:4:9 آذر11 شنبهدو  1:

 

 عنوان نام تیم ردیف

 اول   1

 دوم   2

 سوم   3

 چهارم   :

9    

 پنج تا هشتم

 
6  

7  

8  

 


