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 «ي مُربان بىام خذايوذ َمیشٍ بخشىذٌ»

دٍرُ هسببقبت  پبًسدّویي بعدازظْر هراسن قرعِ کشی  6عت بس 1398آببًوبُ  7 طبق اعالم قبلی در رٍز          

 برگسار شد. در دفتر هجوَعِ پردیس داًش هبرکبر یسدحبضرّبی بب حضَر هسئَلیي تینجبم رستن هیٌی فَتببل 

پس از قرعِ کشی بِ ترتیب  کِ در ایي هسببقبت ثبت ًبم ًوَدًد تین بسرگسبل ّفت تعداددر ایي دٍرُ از هسببقبت 

 :ٍ بصَرت دٍرُ ای بب ّن رقببت خَاٌّد کرد ِر در یک گرٍُ قرار گرفتزی

 ي باشگاٌ جًاوان زرتشتی یسدسازمان 

 رحمت آباد اوذیشٍ

 قذیم یسدان پیشکسًت

 ريح اوگیس امیراویشادريان 

 قاسم آباداَىًد 

 جًاوان قذیم یسد

 مارکار

  شًدپیگیری می پردیس مارکار یسدطبیعی چمه صبح در  01مسابقات َر َفتٍ جمعٍ از ساعت 

 ماهبانآ 01جمعه هفته اول 

  10/8/1398 بسرگسبالى استراحت هبرکبر

 صبح 10 10/8/1398 بسرگسبالى جَاًبى قدین یسد ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى 

 صبح 11 10/8/1398 بسرگسبالى قبسن آببداٌَّد  رحوت آببداًدیشِ 

 ظْر 12 10/8/1398 بسرگسبالى   اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس پیشکسَتبى قدین یسد
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 ماهآبان 07جمعه هفته دوم 

  17/8/1398 بسرگسبالى استراحت جَاًبى قدین یسد

17/8/1398 بسرگسبالى هبرکبر قبسن آببداٌَّد   صبح 10 

17/8/1398 بسرگسبالى   اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى   صبح 11 

17/8/1398 بسرگسبالى پیشکسَتبى قدین یسد رحوت آببداًدیشِ   ظْر 12 

 ماه آبان  24جمعه هفته سوم 

  24/8/1398 بسرگسبالى استراحت قبسن آببداٌَّد 

24/8/1398 بسرگسبالى جَاًبى قدین یسد   اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس  صبح 10 

24/8/1398 بسرگسبالى هبرکبر پیشکسَتبى قدین یسد  صبح 11 

24/8/1398 بسرگسبالى رحوت آببداًدیشِ  ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى   ظْر 12 

  ماه آذر 0جمعه  چهارمهفته 

  1/9/1398 الىبسرگسب استراحت   اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس

1/9/1398 بسرگسبالى قبسن آببداٌَّد  پیشکسَتبى قدین یسد  صبح10 

1/9/1398 بسرگسبالى جَاًبى قدین یسد رحوت آببداًدیشِ   صبح11 

1/9/1398 بسرگسبالى هبرکبر ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى   ظْر12 
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 ماه آذر8جمعه  پنجمهفته 

  8/9/1398   بسرگسبالى استراحت رحوت آببداًدیشِ 

8/9/1398 بسرگسبالى پیشکسَتبى قدین یسد ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى   صبح10 

8/9/1398 بسرگسبالى   اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس هبرکبر  صبح11 

8/9/1398 بسرگسبالى جَاًبى قدین یسد قبسن آببداٌَّد   ظْر12 

 ماهآذر 05جمعه  ششمفته ه

  15/9/1398 بسرگسبالى استراحت ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى 

15/9/1398 بسرگسبالى هبرکبر رحوت آببداًدیشِ   صبح10 

15/9/1398 بسرگسبالى جَاًبى قدین یسد پیشکسَتبى قدین یسد  صبح11 

15/9/1398 بسرگسبالى قبسن آببداٌَّد    اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس  ظْر12 

 آذر ماه22هفتم هفته 

قدین یسدپیشکسَتبى    22/9/1398 بسرگسبالى استراحت 

22/9/1398 بسرگسبالى رحوت آببداًدیشِ    اهیراًی شبدرٍاى رٍح اًگیس  صبح9 

22/9/1398 بسرگسبالى ٍ ببشگبُ جَاًبى زرتشتیسبزهبى  قبسن آببداٌَّد   صبح10 

22/9/1398 بسرگسبالى هبرکبر جَاًبى قدین یسد  صبح11 

اه ساعت آذر م 22جمعه های برتر در روزاهدای جوایس نفرات و تیممراسم اختتامیه و    

 رستمدهمین دوره مسابقات جام پازنهیئت ربگزاری  برگسار خواهد شد. در محل پردیس مارکارظهر  02


