
ساعت شروعبازیساعت شروعبازی

پدرام30پوررمضانی17اولقاویزی03پوررمضانی17اول

احمدزاده31پاشاپور17:20دوممیرزایی30پاشاپور17:20دوم

جورسرایی31قنبری17:40سومعریفی03قنبری17:40سوم

صمدی31طالبی18چهارمنادعلی30طالبی18چهارم

طباطبایی31نفری18:20پنجمفکری30نفری18:20پنجم

نعیم نیا30پنجعلیزاده18:40ششمسیفری30پنجعلیزاده18:40ششم

ساعت شروعبازیساعت شروعبازی

قاویزی03پدرام17اولناظم زاده30پدرام17اول

میرزایی32احمدزاده17:20دوماحمدزاده23ولی پور17:20دوم

عریفی13جورسرایی17:40سومقیومی31جورسرایی17:40سوم

نادعلی23صمدی18چهارممحمودپور31صمدی18چهارم

فکری30طباطبایی18:20پنجمطباطبایی13جمشیدی18:20پنجم

سیفری03نعیم نیا18:40ششمنعیم نیا30ح پیکام18:40ششم

ساعت شروعبازیساعت شروعبازی

ناظم زاده30پوررمضانی17اولقاویزی03ناظم زاده17اول

ولی پور30پاشاپور17:20دوممیرزایی03ولی پور17:20دوم

قیومی30قنبری17:40سومعریفی03قیومی17:40سوم

محمود پور30طالبی18چهارمنادعلی23محمودپور18چهارم

جمشیدی30نفری18:20پنجمفکری31جمشیدی18:20پنجم

ح پیکام30پنجعلیزاده18:40ششمسیفری23ح پیکام18:40ششم

سیفری فکرینادعلی

بازی

بازیبازی

بازیبازی

1396/10/20: تاریخ 

جمشیدیمحمودپورقیومیولی پورناظم زاده

نعیم نیاطباطباییصمدیجورسراییاحمدزاده

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

1396/10/23: تاریخ 1396/10/18: تاریخ 

1396/10/25: تاریخ 1396/10/19: تاریخ 

پنجعلی زادهنفریطالبی

قنبریمیرزاییقاویزی

مسابقات پینگ پنگ آقایان

گروه بندی مسابقات

5گروه 4گروه 

.مسابقات مرحله اول به صورت دوره ای برگزار می شود* 

.نفرات اول گروهها با نفرات دوم هر گروه بعد از قرعه کشی مسابقه خواهند داد. مسابقات در مرحله دوم به صورت حذفی برگزار می شود* 

.مسابقات مرحله نهایی نیز به صورت دوره ای برگزار می شود* 

1396/10/26: تاریخ 

پوررمضانی

3گروه 2گروه 1گروه 

بازی

6گروه 

عریفیپاشاپور

پیکام-ح 

پدرام



گیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیفگیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیف

ساعت شروعبازی33091طالبی330901قاویزی1

طباطبایی30پاشاپور17اول32167نادعلی321632پوررمضانی2

قنبری30پنجعلی زاده17:20دوم31267صمدی312363پدرام3

احمدزاده30طالبی17:40سوم30339محمودپور303094ناظم زاده4

پوررمضانی32نفری18چهارم

نادعلی32قاویزی18:20پنجم

سیفری32عریفی18:40ششمگیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیفگیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیف

33091نفری330911پاشاپور1

32174طباطبایی321772احمدزاده2

31247جمشیدی312563میرزایی3

30319فکری303294ولی پور4

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیفگیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیف

33090پنجعلی زاده330911عریفی1

32165سیفری321642قنبری2

31256ح پیکام312573جورسرایی3

30309نعیم نیا303194قیومی4

جدول رده بندی گروه سوم

جدول رده بندی گروه چهارم

جدول رده بندی گروه پنجم

جدول رده بندی گروه ششم

مرحله حذفی
1396/10/30: تاریخ 

بازی

 برگزار شد1396/10/27قرعه کشی در تاریخ 

جدول رده بندی گروه اول

جدول رده بندی گروه دوم



ساعت شروعبازیساعت شروعبازی

پنجعلی زاده41قاویزی17:00اولپنجعلی زاده34طالبی17:00اول

عریفی41پاشاپور17:30دومعریفی24نفری17:30دوم

طالبی14نفری18:00سومقاویزی42پاشاپور18:00سوم

ساعت شروعبازیساعت شروعبازی

طالبی04عریفی17:00اولعریفی14قاویزی17:00اول

پنجعلی زاده24پاشاپور17:30دومطالبی04پاشاپور17:30دوم

قاویزی04نفری18:00سومپنجعلی زاده41نفری18:00سوم

ساعت شروعبازی

0طالبی34قاویزی17:00اول

نفری40پاشاپور17:30دوم

پنجعلی زاده14عریفی18:00سوم

بازی

1396/11/14: تاریخ 

بازی

1396/11/17: تاریخ 

بازی

1396/11/03: تاریخ 

بازی

1396/11/07: تاریخ 

بازی

مرحله نهایی

1396/11/10: تاریخ 

 گیم باشد7 گیم از 4برنده مسابقه در مرحله نهایی می بایست پیروز * 



مسابقهبازیتاریخمسابقهساعتتاریخ

امیدی21ناظم زادههفدهمناظم زاده12قهرماناول

شهسواری12مهرپورهجدهمامیدی12پاشاپوردوم

رحیمی12ر محمدینوزدهممرادی21مهرپورسوم

جمشیدی20نفریبیستمشهسواری12طباطباییچهارم

عریفی12محمودپوربیست و یکمر محمدی02ر پیکامپنجم

میرزا محمدی12احمدیبیست و دومدادرس21رحیمیششم

ح پیکام12نادعلیبیست و سومقیومی21نفریهفتم

نیکفر21پنجعلی زادهبیست و چهارمپدرام20جمشیدیهشتم

ساعتتاریخ

مسابقهساعتتاریخقاویزی20محمودپورنهم

پنجعلی زاده21ح پیکامبیست وپنجم17:00عریفی12شریفیدهم

میرزا محمدی12عریفیبیست و ششم17:25قنبری21احمدییازدهم

نفری12رحیمیبیست و هفتم17:50میرزا محمدی12ولی پوردوازدهم

شهسواری02ناظم زادهبیست و هشتم18:15مقصودی20نادعلیسیزدهم

ح پیکام12حسام پورچهاردهم

زهتاب20پنجعلی زادهپانزدهم

نصیری21نیکفرشانزدهم

.مسابقات مرحله اول، دوم و سوم به صورت حذفی برگزار می شود* 

17:50

17:00

17:25

18:15

1396/10/181396/10/26

17:00

17:25

17:50

18:15

. نفر برتر برگزار می شود4مسابقات مرحله نهایی به صورت دوره ای بین * 

مسابقات مرحله سوم
بازی

1396/11/02

بازی

1396/10/19

17:00

17:25

17:50

18:15

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات دارت آقایان

بازی

مسابقات مرحله دوممسابقات مرحله اول
بازی



مسابقهبازیتاریخ

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیبازیکنردیفمیرزا محمدی20ح پیکامبیست و نهم

33063شهسواری1شهسواری12نفریسیم

32154نفری2نفری12ح پیکامسی و یکم

31244ح پیکام3شهسواری12میرزا محمدیسی و دوم

30326میرزا محمدی4شهسواری12ح پیکامسی و سوم

میرزا محمدی21نفریسی و چهارم

17:00

17:30

18:00

1396/11/09

جدول رده بندی نهایی

مسابقات مرحله نهایی
بازی



ساعتتاریخ

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیتیمردیفمیرزامحمدی- امیدی 20پیکام- جمشیدی 17:00پیکام- جمشیدی تیم اول

44081پیکام- جمشیدی 1رحیمی- ولی پور 20باطنی پور- طالبی 17:20میرزامحمدی- امیدی تیم دوم

43172مقدم- حسین زاده 2ر محمدی- نسیمی دوست 21پ محمدی- دادرس 17:40باطنی پور- طالبی تیم سوم

42244باطنی پور- طالبی 3نفری- زهتاب 02عریفی- محمودپور 18:00رحیمی- ولی پور تیم چهارم

41326رحیمی- ولی پور 4میرزامحمدی- امیدی 20مقدم- حسین زاده 17:00مقدم- حسین زاده تیم پنجم

40417میرزامحمدی- امیدی 5رفیعی- پدرام 20ر محمدی- نسیمی دوست 17:20

رحیمی- ولی پور 20پیکام- جمشیدی 17:40

نفری- زهتاب 20پ محمدی- دادرس 18:00پ محمدی- دادرس تیم اول

میرزامحمدی- امیدی 20باطنی پور- طالبی 17:00ر محمدی- نسیمی دوست تیم دوم

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیتیمردیفعریفی- محمودپور 21ر محمدی- نسیمی دوست 17:20عریفی- محمودپور تیم سوم

44081پ محمدی- دادرس 1رحیمی- ولی پور 20مقدم- حسین زاده 17:40نفری- زهتاب تیم چهارم

43173ر محمدی- نسیمی دوست 2رفیعی- پدرام 20نفری- زهتاب 18:00رفیعی- پدرام تیم پنجم

42244نفری- زهتاب 3ر محمدی- نسیمی دوست 02نفری- زهتاب 17:00

41326رفیعی- پدرام 4عریفی- محمودپور 20پ محمدی- دادرس 17:20

40418عریفی- محمودپور 5رحیمی- ولی پور 02میرزامحمدی- امیدی 17:40

باطنی پور- طالبی 20پیکام- جمشیدی 18:00

مقدم- حسین زاده باطنی پور- طالبی 17:00

رفیعی- پدرام عریفی- محمودپور 17:20

مقدم- حسین زاده پیکام- جمشیدی 17:40

رفیعی- پدرام پ محمدی- دادرس 18:00

.تیمهای بازنده برگزار کننده بازی رده بندی و تیمهای برنده برگزار کننده بازی فینال خواهند بود. نفرات اول گروهها با نفرات دوم هر گروه مسابقه خواهند داد. از هر گروه دو تیم برتر صعود می کنند* 

مسابقات مرحله اول

1396/10/23

1396/10/30

1396/11/03

1396/11/07

.مسابقات مرحله اول به صورت دوره ای برگزار می شود* 

جدول رده بندی گروه اول

جدول رده بندی گروه دوم

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات فوتبال دستی آقایان

گروه اول

گروه دوم

بازی

1396/10/19



ساعتتاریخ

ر محمدی- نسیمی دوست 30پیکام- جمشیدی 17:15

مقدم- حسین زاده 30پ محمدی- دادرس 17:35

مقدم- حسین زاده 32ر محمدی- نسیمی دوست 17:15

پ محمدی- دادرس 23پیکام- جمشیدی 17:50

 7 از 4ضمناً تعداد گلهای هر گیم .  گیم باشد5 گیم از 3برنده بازی ها در دور نهایی میبایست پیروز 

.می باشد

مسابقات دور نهایی

بازی

بازی رده بندی

بازی فینال

1396/11/10

1396/11/17



ساعتتاریخ

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهتساویباختبردبازیتیمردیفامید10توسعه18:35

54011321110دانشکده1پایتون60یاران19:15

540191810توسعه2امید11یاران18:35

513110914یاران3دانشکده04پایتون19:15

24-513146امید4یاران31توسعه18:35

180-5005018پایتون5امید40دانشکده19:15

توسعه00دانشکده18:35

پایتون30امید19:15

پایتون50توسعه18:35

دانشکده25یاران19:15

ربانی- آرمان پنجعلی زاده- عریفی- قیومی- مرادی- نیک فر- احمدنیا- ناظم زاده- نادعلی: اسامی تیم پایتون

امامی- مقیم- رئیسی- قاسم طبار- پازوکی- باطنی پور- طالبی- صدیق :اسامی تیم امید

عزتی- قاسم پور- باقرآبادی- فرضیان- نجفی- خانی- بغدادی- نجمی: اسامی تیم توسعه

حمید حسینی- رضا حسینی- پارسا- اورازی- تیرداد- بختیاری- جهانگیری راد- جاللی: اسامی تیم دانشکده

1396/10/24

1396/11/1

1396/11/15

1396/11/29

رقمی- قربانی- قنبری- نفری- زهتاب- مهرپور- قاویزی- پنجعلی زاده :اسامی تیم یاران

بازی

1396/10/17

جدول رده بندی

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات فوتسال آقایان



ساعتتاریخ

18:10AIX20گیم باختهگیم بردهباختبردبازیتیمردیفتوسعه ب

19:30DB2201توسعه الفDB244080

2AIX43162پدیده20توسعه الف18:10

19:30DB22042244توسعه الف3توسعه ب

18:10AIX2041362پدیده4پدیده

40408توسعه ب5توسعه ب20توسعه الف19:30

پدیده02توسعه ب18:10

19:30DB220AIX

18:10DB220پدیده

02AIXتوسعه الف19:30

پنجعلیزاده- رحمان محمدی- قاضی- یوسفیان- قاویزی- محمدی کامل- باقر- زرگران : DB2سامی تیم ا

زهتاب- باطنی پور- قزوینیان- حاج قاسمی- طالبی- جمشیدی- حسین زاده- نفری :اسامی تیم پدیده 

عبدلی- ربیعی- عطایی- شریفی- نجمی- رحمانی- کشاورز- ستار: اسامی تیم توسعه الف 

نجفی- خالصی نژاد- بورنگ- فیض اهلل زاده- باقرآبادی- رحمانی- تهرانی- وطن دوست :اسامی تیم توسعه ب 

جدول رده بندی

. بر صفر به سود حریفان شد2با توجه به استفاده تیم توسعه ب از بازیکن غیر مجاز نتیجه تمامی بازیهای این تیم 

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات والیبال آقایان

رفیعی- پاشاپور- دادرس- قنبری- رئوف- شایان- جوادپور- نادری  :AIXاسامی تیم 

1396/11/04

1396/11/11

1396/11/18

بازی

1396/10/20

1396/10/27



ساعتتاریخگروه اول

گیم باختهگیم بردهباختبردبازینامردیفکشاورز13رضوانی16:30کشاورز

440121کشاورز1ولی زاده30فروزانفر16:50رضوانی

431103رضوانی2حسینی30مجیدیان17:10مجیدیان

42266مجیدیان3موسوی30طاری 17:30حسینی

41339حسینی4مجیدیان03خاموشی17:50خاموشی

404012خاموشی5فروزانفر30طاری 16:30

رضوانی03حسینی16:50گروه دوم

ولی زاده30احمدی17:10فروزانفر

کشاورز03حسینی17:30ولی زاده

گیم باختهگیم بردهباختبردبازینامردیففروزانفر30احمدی17:50طاری

440120احمدی1رضوانی03خاموشی16:30احمدی

43194ولی زاده2ولی زاده03موسوی16:50موسوی

42276طاری3خاموشی30حسینی17:10

41339فروزانفر4فروزانفر30موسوی17:30

41339موسوی5کشاورز03مجیدیان17:50

طاری30احمدی16:30

کشاورز03خاموشی16:50

احمدی03موسوی17:10

رضوانی03مجیدیان17:30

ولی زاده13طاری 17:50

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات پینگ پنگ بانوان

بازی

.نفرات بازنده برگزار کننده بازی رده بندی و نفرات برنده برگزار کننده بازی فینال خواهند بود. نفرات اول گروهها با نفرات دوم هر گروه مسابقه خواهند داد. از هر گروه دو ورزشکار برتر صعود می کنند* 

.مسابقات مرحله اول به صورت دوره ای برگزار می شود* 

1396/10/17

1396/10/24

1396/11/01

1396/11/08

جدول رده بندی گروه اول

جدول رده بندی گروه دوم



ساعتتاریخ

ولی زاده03کشاورز16:30

رضوانی30احمدی16:50

رضوانی31کشاورز17:10

ولی زاده30احمدی17:30

مسابقات دور نهایی

بازی

1396/11/15
بازی رده بندی

بازی فینال



ساعتبازیتاریخ
مسابقهبازیتاریخحسینی20یحیوی16:30اول

کشاورز12یحیوییازدهم16:30ولی زاده20کشاورز16:50دوم

رمضانی12حسن پوردوازدهم16:50شاهی20حسن پور17:10سوم

فرجلو21سرابیسیزدهم17:10رضوانی20رمضانی17:30چهارم

طاری21بختیاریچهاردهم17:30احمدی20سرابی17:50پنجم

اسفندی21یعقوبیپانزدهم17:50فرجلو12مرادی16:30ششم

بختیاری02موسوی16:50هفتم

طاری12صفدری17:10هشتم

یعقوبی02حبیبی17:30نهم

اسفندی02والی17:50دهم

مسابقات در مرحله اول و دوم به صورت حذفی برگزار می گردد* 

. ورزشکار برتر به صورت دوره ای برگزار می گردد5مسابقات در مرحله نهایی بین * 

1396/10/30

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات دارت بانوان

بازی

1396/10/23

مسابقات مرحله دوم
بازی

1396/11/07



مسابقهبازیتاریخ

گیم باختهگیم بردهباختبردبازینامردیفرمضانی02کشاورزشانزدهم16:30

43173رمضانی1بختیاری20سرابیهفدهم16:50

43164سرابی2کشاورز12یعقوبیهجدهم17:10

42255بختیاری3رمضانی02سرابینوزدهم17:30

41357یعقوبی4یعقوبی12بختیاریبیستم17:50

41337کشاورز5کشاورز21سرابیبیست و یکم16:30

رمضانی12یعقوبیبیست و دوم16:50

بختیاری02کشاورزبیست و سوم17:10

یعقوبی21سرابیبیست و چهارم17:30

رمضانی21بختیاریبیست و پنجم17:50

جدول رده بندی نهایی

مسابقات مرحله نهایی
بازی

1396/11/014

1396/11/18



ساعتتاریخ

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیتیمردیفغضنفری- آقاجانپور20مجیدیان- لطفی 16:30مجیدیان- لطفی تیم اول

33060ولی زاده- رضوانی 1قره داغی- موسوی 20ولی زاده- رضوانی 16:50غضنفری- آقاجانپورتیم دوم

32142مجیدیان- لطفی 2کشاورز- مرادی12حسینی- طاری 17:10ولی زاده- رضوانی تیم سوم

31224غضنفری- آقاجانپور3بختیاری- یعقوبی 21یحیوی- رمضانی 17:30قره داغی- موسوی تیم چهارم

30306قره داغی- موسوی 4یحیوی- رمضانی 12حسینی- طاری 16:30

بختیاری- یعقوبی 20کشاورز- مرادی16:50

ولی زاده- رضوانی 02مجیدیان- لطفی 17:10حسینی- طاری تیم اول

قره داغی- موسوی 20غضنفری- آقاجانپور17:30کشاورز- مرادیتیم دوم

گیم باختهگیم بردهباختبردبازیتیمردیفولی زاده- رضوانی 02غضنفری- آقاجانپور16:30یحیوی- رمضانی تیم سوم

33062یحیوی- رمضانی 1قره داغی- موسوی 20مجیدیان- لطفی 16:50بختیاری- یعقوبی تیم چهارم

32143کشاورز- مرادی2یحیوی- رمضانی 02کشاورز- مرادی17:10

31245حسینی- طاری 3بختیاری- یعقوبی 21حسینی- طاری 17:30

30326بختیاری- یعقوبی 4

.مسابقات مرحله اول به صورت دوره ای برگزار می شود* 

.تیمهای بازنده برگزار کننده بازی رده بندی و تیمهای برنده برگزار کننده بازی فینال خواهند بود. نفرات اول گروهها با نفرات دوم هر گروه مسابقه خواهند داد. از هر گروه دو تیم برتر صعود می کنند* 

1396/10/20

1396/10/27
گروه دوم

1396/11/04

 بهمن22جام - مسابقات گرامیداشت دهه مبارک فجر

96سال - شرکت داده پردازی ایران 

مسابقات فوتبال دستی بانوان

مسابقات مرحله اول

جدول رده بندی گروه اولبازیگروه اول

جدول رده بندی گروه دوم



ساعتتاریخ

کشاورز- مرادی30ولی زاده- رضوانی 16:30

مجیدیان- لطفی 31یحیوی- رمضانی 16:50

مجیدیان- لطفی 31کشاورز- مرادی17:10

یحیوی- رمضانی 03ولی زاده- رضوانی 17:30

مسابقات دور نهایی

بازی

1396/11/11
بازی رده بندی

بازی فینال


