
 1401 دانشگاه صنعتی اصفهان  – شاهد و ایثارگر ورزشی دانشجویان پسر فرهنگی مین المپیاد الیبال  سوو دول مسابقات وه بندی  و جگر

 

 

 

 دگروه  ر جگروه  ر بگروه  ر الفگروه  ر

 شهید بهشتی 1 بین المللی قزوین 1 صنعتی شاهرود 1 صنعتی اصفهان 1

 فردوسی مشهد  2 فرهنگیان اصفهان 2 اردبیلی محقق  2 کردستان 2

 یزد 3 علم و صنعت 3 یاسوج 3 بناب 3
 

 30/5/1401یکشنبه: روز اول  والیبال پسران در برنامه دور مقدماتی

 مسابقه بین تیمهای  ساعت  تاریخ روز ردیف

 محقق اردبیلی  -صنعتی شاهرود 9:30 1401/ 30/5 یک شنبه 1

 فرهنگیان اصفهان -بین المللی قزوین 10:30 1401/ 30/5 یک شنبه 2

 فردوسی مشهد -شهید بهشتی 11:30 1401/ 30/5 یک شنبه 3

 کردستان -صنعتی اصفهان )بعد از افتتاحیه( 18:00 1401/ 30/5 یک شنبه 4

 31/5/1401شنبه دو دوم :  برنامه دور مقدماتی والیبال پسران در روز

 مسابقه بین تیمهای  ساعت  تاریخ روز ردیف

 یاسوج -صنعتی شاهرود 9:30 1401/ 31/5 شنبه دو 5

 علم و صنعت -بین المللی قزوین 11:00 1401/ 31/5 شنبهدو  6

 یزد -شهید بهشتی 15:30 1401/ 31/5 شنبهدو  7

 بناب -صنعتی اصفهان 17:00 1401/ 31/5 شنبهدو   8

 1/6/1401شنبه تی والیبال پسران در روز سوم : سه قدمامبرنامه دور 

 مسابقه بین تیمهای  ساعت  تاریخ روز ردیف

 یاسوج  – محقق اردبیلی 9:30 1/6/1401 شنبهسه  9

 علم و صنعت  -فرهنگیان اصفهان 11:00 1/6/1401 شنبهسه  10

 یزد  -فردوسی مشهد 15:30 1/6/1401 شنبهسه  11

 بناب  -کردستان 17:00 1/6/1401 شنبهسه  12

 

  



 2/6/1401برنامه بازیهای روز چهارم والیبال پسران :  چهارشنبه 

 مسابقه بین تیمهای  ساعت  تاریخ روز ردیف

 گروه ج اول  – گروه ب دوم 9:30 2/6/1401 چهارشنبه 13

 جدوم گروه   - باول گروه  11:00 2/6/1401 چهارشنبه 14

 گروه د اول  -گروه الف  دوم  15:30 2/6/1401 چهارشنبه 15

 دوم گروه د -الفاول گروه  17:00 2/6/1401 چهارشنبه 16

 

 استراحت:     3/6/1401برنامه بازیهای روز پنجم والیبال پسران : پنج شنبه  

 4/6/1401برنامه بازیهای روز ششم والیبال پسران : جمعه 

 تیمهای مسابقه بین  ساعت  تاریخ روز ردیف

 16بازنده بازی شماره  -13بازنده بازی شماره  9:30 4/6/1401 جمعه 17

 15بازنده بازی شماره  -14بازنده بازی شماره  11:00 4/6/1401 جمعه 18

 16برنده بازی شماره  -13ازی شمارهبرنده ب 15:30 4/6/1401 جمعه 19

 15برنده بازی شماره  -14برنده بازی شماره 17:00 4/6/1401 جمعه 20

 

 1401/ 5/5برنامه بازیهای روز ششم والیبال پسران : شنبه 

 تعیین مقام اول تا هشتم مسابقه بین تیمهای  ساعت  تاریخ روز ردیف

 9:30 5/5/1401 شنبه 21
بازنده بازی شماره   -17بازنده بازی شماره 

18 

 هفتم و هشتم 

 11:00 5/5/1401 شنبه 22
برنده بازی شماره   - 17شماره برنده بازی 

18 

 پنجم و ششم 

 15:30 5/5/1401 شنبه 23
بازنده بازی شماره   -19بازنده بازی شماره

20 

 سوم و چهارم

 اول و دوم  20برنده بازی شماره  -19برنده بازی شماره 17:00 5/5/1401 شنبه 24
 

با توجه به اعالم و هماهنگی انجام شده ، هر گونه تغییر احتمالی در ساعت برگزاری مسابقات) به ویژه  مسابقات تیم  •

 ، اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.میزبان( 

 

 دکتر امیرحسین منظمی –با تشکر 

 رئیس انجمن والیبال  پسران وزارت علوم 

 


