
 

  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

به صورت هاي اول تا پنجم) و یک گروه شش تیمی (گروه ششم) (گروهگروه پنج تیمی  پنجمرحله اول مسابقات در 
برتر گروه و از گروه ششم سه تیم  ها،برتر گروه دو تیم هاي اول تا پنجم،از گروه گردد کهاي برگزار میدوره

  (جمعاً شانزده تیم) به مرحله دوم مسابقات صعود  ي اول تا پنجمهاتیم برتر سوم گروهسه به عالوه 
  که برنامه آن به شرح ذیل گردد مرحله دوم مسابقات تا پایان مسابقات به صورت حذفی برگزار می کنند.می
  مسابقات با تیم قهرمان دوره قبل آغاز خواهد شد. همچنین افتتاحیه این دوره ازباشد؛ می

  گروه دو    گروه یک
  مهندسی سیستم یاس ارغوانی  1    مجتمع کامپیوتر پایتخت  1
  چارگون  2    خدمات انفورماتیک  2
  امن افزار گستر شریف (تیم الف)  3    خدمات انفورماتیک راهبر  3
  اتیک پارس  4    فناپ (تیم ب)  4
  تجارت الکترونیکی ارتباط فردا  5    پژوهشکمیسیون آموزش و   5

  

  چهارگروه     سهگروه 
  شاتل  1    همکاران سیستم  1
  آزاد نت رسانه  2    صمیم رایانه  2
  گروه دوران  3    صنایع ماشینهاي اداري ایران  3
  داده پردازي ایران  4    فناوري اطالعات و ارتباطات کاریان  4
  آریا همراه سامانه  5    ایران رهجو  5

  

  ششگروه     پنجگروه 
  فناپ (تیم الف)  1    سفیر آبی آرام  1
  سازگار ارقام  2    امن افزار گستر شریف (تیم ب)  2
  کارت اعتباري ایران کیش  3    پارس آتنا دژ  3
  خدمات آواژنگ  4    هاي نوین کشاورزگسترش فناوري  4
  دبیرخانه سازمان  5    پردازش موازي سامان  5

  آلیاسیس  6      
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

  : 27/6/1394جمعه مورخ 

  0  خدمات انفورماتیک  2  مجتمع کامپیوتر پایتخت  1گروه   9:30  1

  0  فناپ ب  1  خدمات انفورماتیک راهبر  1گروه   10:15  2

  1  چارگون  6  مهندسی سیستم یاس ارغوانی  2گروه   11:00  3

  6  اتیک پارس  1  امن افزار گستر شریف الف  2گروه   11:45  4

  0  صمیم رایانه  5  همکاران سیستم  3گروه   12:30  5

  1  فناوري اطالعات و ارتباطات کاریان  3  صنایع ماشینهاي اداري ایران  3گروه   13:15  6

  0  آزاد نت رسانه  7  شاتل  4گروه   14:30  7

  2  داده پردازي ایران  0  گروه دوران  4گروه   15:15  8

  3  امن افزار گستر شریف ب  5  سفیر آبی آرام  5گروه   16:00  9

  9  هاي نوین کشاورزگسترش فناوري  0  پارس آتنا دژ  5گروه   16:45  10

  0  سازگار ارقام  3  فناپ الف  6گروه   17:30  11

  2  خدمات آواژنگ  8  کارت اعتباري ایران کیش  6گروه   18:15  12
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

  : 2/7/1394شنبه مورخ پنج

    آریا همراه سامانه    آزاد نت رسانه  4گروه   9:30  13

    گروه دوران    شاتل  4گروه   10:15  14

    پردازش موازي سامان    امن افزار گستر شریف ب  5گروه   11:00  15

    پارس آتنا دژ    سفیر آبی آرام  5گروه   11:45  16

    آلیاسیس    دبیرخانه سازمان  6گروه   12:30  17

    فناپ الف    کارت اعتباري ایران کیش  6گروه   13:15  18

    آواژنگ خدمات    سازگار ارقام  6گروه   14:00  19

    کمیسیون آموزش و پژوهش    خدمات انفورماتیک  1گروه   14:45  20

    خدمات انفورماتیک راهبر    مجتمع کامپیوتر پایتخت  1گروه   15:30  21

    تجارت الکترونیکی فردا    چارگون  2گروه   16:15  22

    امن افزار گستر شریف الف    مهندسی سیستم یاس ارغوانی  2گروه   17:00  23

    ایران رهجو    صمیم رایانه  3گروه   17:45  24

    صنایع ماشینهاي اداري ایران    همکاران سیستم  3گروه   18:30  25
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

  : 3/7/1394جمعه مورخ 

    دبیرخانه سازمان    سازگار ارقام  6گروه   9:30  26

    آلیاسیس    کارت اعتباري ایران کیش  6گروه   10:15  27

    هاي نوین کشاورزگسترش فناوري    امن افزار گستر شریف ب  5گروه   11:00  28

    پردازش موازي سامان    سفیر آبی آرام  5گروه   11:45  29

    داده پردازي ایران    آزاد نت رسانه  4گروه   12:30  30

    آریا همراه سامانه    شاتل  4گروه   13:15  31

    خدمات آواژنگ    فناپ الف  6گروه   14:00  32

    اطالعات و ارتباطات کاریانفناوري     صمیم رایانه  3گروه   14:45  33

    ایران رهجو    همکاران سیستم  3گروه   15:30  34

    اتیک پارس    چارگون  2گروه   16:15  35

    تجارت الکترونیکی ارتباط فردا    مهندسی سیستم یاس ارغوانی  2گروه   17:00  36

    فناپ ب    خدمات انفورماتیک  1گروه   17:45  37

    کمیسیون آموزش و پژوهش    پایتختمجتمع کامپیوتر   1گروه   18:30  38
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

  : 10/7/1394جمعه مورخ 

    ایران رهجو    صنایع ماشینهاي اداري ایران  3گروه   9:30  39

    فناوري اطالعات و ارتباطات کاریان    همکاران سیستم  3گروه   10:15  40

    تجارت الکترونیکی ارتباط فردا    امن افزار گستر شریف الف  2گروه   11:00  41

    اتیک پارس    مهندسی سیستم یاس ارغوانی  2گروه   11:45  42

    کمیسیون آموزش و پژوهش    خدمات انفورماتیک راهبر  1گروه   12:30  43

    فناپ ب    مجتمع کامپیوتر پایتخت  1گروه   13:15  44

    آلیاسیس    فناپ الف  6گروه   14:00  45

    سازگار ارقام    کارت اعتباري ایران کیش  6گروه   14:45  46

    خدمات آواژنگ    دبیرخانه سازمان  6گروه   15:30  47

    پردازش موازي سامان    پارس آتنا دژ  5گروه   16:15  48

    هاي نوین کشاورزگسترش فناوري    سفیر آبی آرام  5گروه   17:00  49

    آریا همراه سامانه    گروه دوران  4گروه   17:45  50

    داده پردازي ایران    شاتل  4گروه   18:30  51
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

  : 16/7/1394شنبه مورخ پنج

    خدمات آواژنگ    آلیاسیس  6گروه   10:00  52

    فناپ الف    دبیرخانه سازمان  6گروه   10:45  53

  
  

  : 17/7/1394جمعه مورخ 

    تجارت الکترونیکی ارتباط فردا    اتیک پارس  2گروه   9:30  54

    امن افزار گستر شریف الف    چارگون  2گروه   10:15  55

    کمیسیون آموزش و پژوهش    فناپ ب  1گروه   11:00  56

    خدمات انفورماتیک راهبر    خدمات انفورماتیک  1گروه   11:45  57

فناوري اطالعات و ارتباطات   3گروه   12:30  58
    ایران رهجو    کاریان

    صنایع ماشینهاي اداري ایران    صمیم رایانه  3گروه   13:15  59

    همراه سامانهآریا     داده پردازي ایران  4گروه   14:30  60

    گروه دوران    آزاد نت رسانه  4گروه   15:15  61

    آلیاسیس    سازگار ارقام  6گروه   16:00  62

    کارت اعتباري ایران کیش    دبیرخانه سازمان  6گروه   16:45  63
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  یبسمه تعال
  برنامه زمانبندي برگزاري 

  دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک یازدهمین
 1394سال 

 

 تهران استان
 

۱۳تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر (آپادانا)، خيابان عربعلي (نوبخت)، کوچه نهم، شماره   
۸۸۷۶۲۰۳۷فاکس:            ۸۸۷۳۴۴۹۹تلفن:   

    پردازش موازي سامان    هاي نوین کشاورزگسترش فناوري  5گروه   17:30  64

    پارس آتنا دژ    شریف بامن افزار گستر   5گروه   18:15  65

  
  

  نکته: 
(آجودانیه  سباري شهید خیاباناقدسیه، در محل مجموعه ورزشی دانیال آجودانیه، واقع در  هابازي - 1

  برگزار خواهد شد. ، سالن چند منظوره دانیالبلوار محمدي قدیم)، انتهاي
 شد. همراه داشتن قلم بند الزامی است؛ در غیراینصورت اجازه بازي صادر نخواهد - 2
 باشد.همراه داشتن انگشتر و گردن بند در حین بازي مجاز نمی - 3
داشتن بیمه ورزشی براي تمامی بازیکنان الزامی است؛ در غیراینصورت اجازه بازي صادر نخواهد  - 4

 شد.
  همراه داشتن دو رنگ مختلف جوراب ورزشی الزامی است. - 5
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