
 

دانشگاه بوعلی انجمن های علمی دانشجویی  شورای مرکزی  اسامی کاندیداهای تأیید صالحیت شده

به شرح ذیل اعالم می گردد. 1044 – 1041سینا در سال تحصیلی   

 

وعلوم انسانی علمی دانشجویی دانشکده ادبیات های انجمن اسامی شورای مرکزی   

 

زبان و ادبیات فارسی    

 

 

 

 

 

 حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانوادگینام و نام  انجمن  ردیف 

فارسی ادبیات و زبان ملکی سولماز   1 

فارسی ادبیات و زبان موسوی سادات فاطمه   2 

فارسی ادبیات و زبان کرمی اسماعیل   3 

فارسی ادبیات و زبان  4 رخساره امیدی 

فارسی ادبیات و زبان  5 مرضیه مددی 

فارسی ادبیات و زبان  6 مهسا یادگاری 

خانوادگینام و نام  انجمن  ردیف 

حقوق کارشناسی عبدالمالکی دانیال   1 

آقایارلو امیر حقوق  2 

حسینی سادات فاطمه حقوق  3 

بخشایش دانشگر محمدرضا حقوق  4 

اسالمی حقوق مبانی و فقه کیکله بختیاری محمد   5 

مردانی محدثه حقوق  6 

عزیزی آیدا حقوق  7 

اسالمی حقوق مبانی و فقه فینی سرکار جواد محمد   8 

حقوق و فقه بایندر حیدری فاطمه   9 



بان و ادبیات فرانسهز  

 

 

 

 

 

 

 

 

لوم تربیتیع  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

فرانسه ادبیات و زبان بروجنی آقائی محمدرضا   1 

فرانسه ادبیات و زبان مرامی نیلوفر   2 

فرانسه ادبیات و زبان معصومیساره    3 

فرانسه ادبیات و زبان  4 سارامالیی 

فرانسه ادبیات و زبان مرادی یگانه سیده   5 

فرانسه ادبیات و زبان امیدوارعسکری محدثه   6  

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

تربیتی علوم مجدی فاطمه   1 

تربیتی علوم پور رحمانی علی   2 

تربیتی علوم کبودخانی مریم   3 

تربیتی علوم فرد محمدپناه مرضیه   4 

تربیتی علوم نژاد شجاعی یگانه   5 

تربیتی علوم کریمی فاطمه   6 

تربیتی علوم نوروزی فاطمه   7 

تربیتی علوم عبدی سارا   8 



 تربیت بدنی

 

 

 

 

 

اقتصاد و علوم اجتماعیاسامی شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده   

 علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 علوم اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

ورزشی علوم خدادادی محمدرضا   1 

ورزشی علوم پی نیک بابایی امید   2 

ورزشی علوم احمدوند عرفان   3 

ورزشی علوم شجاعی محمدامین   4 

ورزشی علوم فرهادی امیرمحمد   5 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

سیاسی علوم عزیزی یاور   1 

سیاسی علوم قلخانی ستایش   2 

سیاسی علوم کریمی امیرحسین   3 

سیاسی علوم عظیمی سمانه   4 

 5 حسین گرجی ازندریانی علوم سیاسی

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

فر شریفی حدیثه اقتصاد  1 

ترکمانی مائده اقتصاد  2 

بانکداری اقتصاد ه نور بخشفائز سیده   3 

نژاد حیدری نیلوفر اقتصاد  4 

آرین مردانی زهرا اقتصاد  5 



 مدیریت بوعلی سینا

 

 

 

 

 جتماعیعلوم ا

 

 

 

 

 

 

 

شیمیویی دانشکده علوم پایه و دانشکداسامی اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشج  

یشیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

بهرامپور سینا مدیریت  1 

 2 مهدی رضادوست مدیریت

 3 امین زارعی مدیریت

 4 مهرانه قاسمی مدیریت

 5 حدیثه غریب مدیریت

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 نائینیفاطمه  علوم اجتماعی

 2 ماندانا باللی علوم اجتماعی

 3 حمیدرضا جبلی علوم اجتماعی

 4 زهرا قمری علوم اجتماعی

 5 الهه سبزآبادی علوم اجتماعی

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

کاربردی شیمی کلهری مهسا   1 

کاربردی شیمی محمدی ملک مریم   2 

پاکیزه صابر شیمی  3 

کاربردی شیمی شمشیرپور مبینا   4 

کاربردی شیمی صالحی محمد هلیا   5 

کاربردی شیمی الوندی الدین حسام   6 

کاربردی شیمی شایسته کرمی محدثه   7 



فیزیک   

 

 

 

 

 

 

 

 آمار

 

 

 

 

 

 

 ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

تیموری شکیال فیزیک  1 

فر حجازی دانیال فیزیک  2 

مسعودی حسین محمد فیزیک  3 

رستمی مهسا فیزیک  4 

چگنی احمدرضا فیزیک  5 

بیوکی زکیه فیزیک  6 

 7 محیا ماله میر فیزیک

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

ظریفی طیبه امار  1 

الوندی سحر آمار  2 

رجبیان آرمین آمار  3 

پوینده کشوری مریم آمار  4 

 5 سمیراغالمی آمار

پاکرو والیتی علی سید آمار  6 

اعتمادی امید آمار  7 

باشوکی علیرضا آمار  8 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

کاربردها و ریاضیات نصرالهی یلدا   1 

ها کاربرد و ریاضیات مرزانی محمد امیر   2 

کاربردها و ریاضیات هاشملو فاطمه   3 

کاربردها و ریاضیات زنگنه هستی   4 

کاربردها و ریاضیات نیا محمودی زینب   5 

کاربردها و ریاضیات امینی آرژین   6 

( توپولوژی) ریاضی باغی قره ملیحه   7 



 

 

زیست شناسی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویی دانشکده کشاورزیاسامی اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشج  

 علوم دامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

موقر خانجانی ساجده  شناسی زیست  1 

شناسی زیست قراباغی سارا   2 

شناسی زیست خواجوی سمانه   3 

شناسی زیست بویری مهرناز   4 

چوبین بهرام زهرا  شناسی زیست  5 

شناسی زیست مشکات سادات محدثه   6 

شناسی زیست محمدظاهری ملیکا   7 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

دامی علوم اخضر آنیتا   1 

دامی علوم لطفی شبنم   2 

قبادی اشکان  دامی علوم  3 

دامی علوم بدری فرشته   4 

دامی علوم چوبین بهرام زهره   5 

دامی علوم نیرومند جاللی محمد   6 



 مهندسی آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

 

 

 

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

آب مهندسی علوم شریفی محدثه   1 

آب مهندسی و علوم رضایی مهدی محمد   2 

آب مهندسی و علوم رودآوری سوری محمد   3 

آبی های سازه- آب مهندسی  4 سیدعلیرضااسماعیلی 

آب مهندسی و علوم سلطاندهقان میالد   5 

آب مهندسی و علوم حسینی سحر   6 

آب مهندسی مومنی الهام   7 

آب مهندسی و علوم  8 هلیارجبی 

اب مهندسی و علوم انجمن نوروزی عاطفه   9 

آب مهندسی سلیمی مهدی محمد   11 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

پایدار کشاورزی آموزش و ترویج غفاری منا   1 

پایدار کشاورزی آموزش و ترویج سپهوند فاطمه   2 

پایدار کشاورزی آموزش و ترویج بیات شقایق   3 

پایدار کشاورزی آموزش و ترویج پور عیدی محمد   4 

پایدار کشاورزی آموزش و ترویج قربانعلی مهدی   5 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی  1 منا سبزواری 

گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی حسینی فاطمه سیده   2 

گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی نوری عقیلی السادات فاطمه   3 

گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی نعمتی احمد   4 

گیاهی ژنتیک و تولید مهندسی معینی سارا   5 



 اسامی اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مهندسی

 مهندسی عمران

 

   

 

 

 

 

 مهندسی صنایع

 

 

 

 

 مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 جعفری ارسالن عمران مهندسی

 2 نیو نورانی ریحانه عمران مهندسی

 3 پور صیدعلی مرجان عمران مهندسی

 4 رحمانی مبیناسادات عمران مهندسی

 5 غالمرضایی محمّدرضا عمران علمی انجمن

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 مجیدی زهرا صنایع مهندسی

 2 قلمرو آتوسا صنایع مهندسی

 3 سیده فائزه میرهاشمی صنایع مهندسی

 4 خرمشاهی یاسر صنایع مهندسی

 5 قدم ثابت مهدی محمد صنایع مهندسی

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 آقایاری محمدجواد مکانیک مهندسی

 2 نوروزی یزدان مکانیک مهندسی

 3 چالشتری مطلبیان علی مکانیک مهندسی

 4 اصل زاده حاجی امیرمهدی مکانیک مهندسی

 5 قربانیان ماهان مکانیک مهندسی



 برقمهندسی 

 

 

 

 

 

 شورای مرکزی  انجمن های علمی دانشجویی دانشکده هنر و معماری

 باستان شناسی

 

 

 

 

 

 مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 طاهری محمدامین برق مهندسی

 2 دلشادی شبنم برق مهندسی

 3 بشیری حمیدرضا برق مهندسی

 4 سراجی پرهام برق مهندسی

برق مهندسی شکرپور علیرضا   5 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

شناسی باستان راد کسرائی علی   1 

شناسی باستان فراهانی بهار   2 

شناسی باستان رهنما متین   3 

شناسی باستان محمدی فاطمه   4 

شناسی باستان نیا معصومی علیرضا   5 

شناسی باستان احمدی نیان   6 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 یگانه جابری زهرا معماری مهندسی

 2 منجزی مهسا معماری مهندسی

 3 ابراهیم عقربا معماری مهندسی

 4 الهه گودرزپور معماری مهندسی

 5 علی ابرار درخشان معماری مهندسی



 

 طراحی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 پیرادامپزشکیی شورای مرکزی  انجمن های علمی دانشجویی دانشکده 

 پیرادامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 رهنما فاطمه صنعتی طراحی

 2 زاده حسین علیرضا صنعتی طراحی

 3 آزادبخت آرش صنعتی طراحی

 4 شفیعی مازیار صنعتی طراحی

 5 باباییان کیمیا صنعتی طراحی

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 متین رمضانی نگین پیرادامپزشکی

 2 سیف سارا پیرادامپزشکی

 3 آیدا اسکندری پیرادامپزشکی

 4 زارعی فاطمه پیرادامپزشکی

 5 زهرا جانجانی پیرادامپزشکی

 6 مبینا کرمی پیرادامپزشکی
 7 ذوالفقاریمژده  پیرادامپزشکی



 

 

 های اقماریشورای مرکزی  انجمن های علمی دانشجویی دانشکده 

 صنایع غذایی بهار

  

 

 

 

 

)تویسرکان( مهندسی کامپیوتر  

 

 

 

 

 

 مدیریت )رزن(

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 ندری محدثه بهار غذایی صنایع

 2 آبادی حسن ویسی رویا بهار غذایی صنایع

 3 طاهره فتحی بهار غذایی صنایع

 4 ویسی مهرپویا بهار غذایی صنایع

 5 به شایان حسین بهار غذایی صنایع

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

 1 نیکوکاله عباس کامپیوتر مهندسی

 2 دهدار حنانه کامپیوتر مهندسی

کامپیوتر مهندسی خداوردی نرگس   3 

کامپیوتر مهندسی فصیحی محمد   4 

 5 رفسنجانی شجاعت ابوالفضل کامپیوتر مهندسی

 ردیف نام و نام خانوادگی انجمن

یوسفی مهدی مدیریت )رزن(  1 

تکرلی حسین امیر مدیریت )رزن(  2 

فرجود موسوی حسین سید مدیریت )رزن(  3 

 4 علی شاطری مدیریت )رزن(

 5 رضا سهامی مدیریت )رزن(



 

 

 


