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       ذیل جدول شرح به سینابوعلی دانشگاه 1041 آذرماه صنفی شورای انتخابات کاندیداهاینهایی  اسامی رساند می محترم دانشجویان اطالع به

 خود را انجام نمایند .  (لیغات ) مجازی و غیر مجازیتبدی ماه  6الی  3تاریخ کاندیداهای محترم می توانند از  . باشد می

 برگزار خواهد شد . exam4.basu.ac.irبه صورت الکترونیکی و با مراجعه به آدرس  1041دی ماه  7انتخابات در تاریخ 

 

 

دانشکده علوم انسانی _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

نام خانوادگینام و  ردیف  شماره داوطلبی مقطع رشته تحصیلی 

یرمضانهانیه  1  0414141 کارشناسی عرب ادبیاتزبان و  

دانا مهدی زبرجد 2  0414142 کارشناسی حقوق 

رومحمد امین خوش 3  0414143 کارشناسی  حقوق 

آبادی سعید عباس 0  0414140 کارشناسی  حقوق 

 0414145 کارشناسی  حقوق امیر محمد محمدی 5

 0414146 کارشناسی حقوق  علیرضا کرائی 6

اسالمی حقوق مبانی و فقه حدیثه بابائی 7  0414147 کارشناسی 

بخشیامیر مهدی  8  0414148 کارشناسی  حقوق 

 0414149 کارشناسی حقوق  علی یعقوبی 9

اکبری ازندریانیمسعود  14  0414114 کارشناسی حقوق 

زیوری دالوربهناز    11  0414111 کارشناسی حقوق  

 0414112 کارشناسی حقوق امیر حسین صلواتی 12

 0414113 کارشناسی حقوق فخر امیر حسین کاوسی 13

انگلیسی زبان مترجمی کیمیا زوراوند   10  0414110 کارشناسی 

انگلیسی زبان مترجمی سید علی کسائی 15  0414115 کارشناسی  

 0414116 کارشناسی   حقوق مریم گوشبر 16

فرد پرویزیطیبه  17 حقوق مبانی و فقه   0414117 کارشناسی  

نایینی نگار 18  0414118 کارشناسی  حقوق 

عالئیمتین  19  0414119 کارشناسی  حقوق 

 0414124 کارشناسی  حقوق نیازمندمبینا  24

نامه ریزی درسی بر رضاییمجتبی  21 ارشد کارشناسی    0414121 

 انتخاب خواهد شد عضو علی البدل 3عضو اصلی و  7در دانشکده علوم انسانی 

اجتماعی و اقتصادی علوم دانشکده  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 شماره داوطلبی مقطع رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

طاهری مریم 1  0414241 کارشناسی سیاسی علوم 

 0414242 کارشناسی سیاسی علوم عزیزیمهرشاد  2

ارشناسی ارشدک گرایش استراتژیوکار کسب مدیریت محمدرضاییحسین  3  0414243 

 0414240 کارشناسی سیاسی علوم احمدیزهرا  0

ارشد کارشناسی اسالم در سیاسی اندیشه دهقانمهدی  5  0414245 

 0414246 کارشناسی های کوچککار و کسب مدیریت ازندریانی گرجیگلسا  6

ارشد کارشناسی توسعه اقتصاد اکبریمحمد  7  0414247 

ارشد کارشناسی روانشناسی پناهی سیفپوریا  8  0414248 

 0414249 کارشناسی علوم سیاسی زهرا شاهملکی  9

 0414214 کارشناسی علوم سیاسی علی کریمی 14

 0414211 کارشناسی علوم سیاسی فائزه جهان آرا 11

 0414212 کارشناسی علوم سیاسی ساره یوسفی 12

 0414213 کارشناسی علوم سیاسی مریم مومنی 13

 0414210 کارشناسی یاسیعلوم س زهرا مرادی  10

 انتخاب خواهد شد عضو علی البدل 3عضو اصلی و  7 اقتصادی و اجتماعیدر دانشکده علوم 



 

 

 

 

 

 

 

 کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

فنی و مهندسیدانشکده  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 شماره داوطلبی مقطع رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

شکرپورعلیرضا  1 برق مهندسی   0414341 کارشناسی  

پردلمحمد  2 ساخت مدیریت وگرایش مهندسی _عمران مهندسی   0414342 کارشناسی ارشد 

یگانه صمدیشاهرخ  3 عمران مهندسی   0414343 کارشناسی 

روستائیمحمد مهدی  0  0414340 کارشناسی مهندسی صنایع 

دادگرحسام  5 برق مهندسی   0414345 کارشناسی 

مکانیک مهندسی محسن میرمحرابی 6  0414346 کارشناسی 

رضائیانمحمد حسین  7 برق مهندسی   0414347 کارشناسی 

برق مهندسی یاسین کهزادنیا 8  0414348 کارشناسی 

عمران مهندسی حسین بابایی 9  0414349 کارشناسی 

عمران مهندسی علیرضا کهزادی 14  0414314 کارشناسی 

مکانیک مهندسی امین نجفی 11  0414311 کارشناسی 

 0414312 کارشناسی ارشد قدرت گرایش سیستم های  برقمهندسی  جهانگیر چراغی 12

بهارانچی سید محمد حسینی 13  0414313 کارشناسی مهندسی صنایع  

کامپیوتر مهندسی بزرگ جامهمهدی  10  0414310 کارشناسی 

عمران مهندسی گرروسی الهه 15  0414315 کارشناسی 

 انتخاب خواهد شد عضو علی البدل 3عضو اصلی و  7 فنی و مهندسیدر دانشکده 

  مدیریت و حسابداری رزن دانشکده _ صنفی شورای انتخابات کاندیداهای

 شماره داوطلبی مقطع رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف 

صنعتی مدیریت  شعباندختمحمد  1  0414541 کارشناسی 

صنعتی مدیریت محمدیاحمد رضا  2  0414542 کارشناسی 

بازرگانی مدیریت سلیمیستار  3  0414543 کارشناسی 

بازرگانی مدیریت نیلیمحمد  0  0414540 کارشناسی 

صنعتی مدیریت آبادی خمیسمحمد صالح  5  0414545 کارشناسی 

بازرگانی مدیریت احمد اسدی 6  0414546 کارشناسی 

 انتخاب خواهد شد عضو علی البدل 2عضو اصلی و  3  رزن حسابداری و مدیریت دانشکدهدر 

نهاوند فاطمیه عالی آموزش مجتمع _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 شماره داوطلبی مقطع رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف 

 0414041 کارشناسی ورزشی علوم خانلو زهرا قره 1

ورزشی علوم محمودیفاطمه  2  0414042 کارشناسی 

ورزشی علوم بهجتآیدا  3  0414043 کارشناسی 

ورزشی علوم پور حسینمهال  0  0414040 کارشناسی 

 0414045 کارشناسی ورزشی علوم پور مائده عباس 5

 0414046 کارشناسی ورزشی علوم کوثر پیرمرادی 6

 0414047 کارشناسی باغبانی مهندسی و علوم زمانیان معصومه 7

 انتخاب خواهد شد عضو علی البدل 2عضو اصلی و  3 نهاوند فاطمیه عالی آموزش مجتمعدر 


