
1041خرداد  _ دانشجویان صنفی شورای انتخابات کاندیداهای نهایی فهرست   

 

دانشکده علوم انسانی _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

1010101 یزدان احمدی 1  1189 مترجمی زبان انگلیسی 

1020101 مسعود اکبری ازندریانی 2  1100 حقوق 

1010101 سمیرا برنائی نژاد 1  1188 علوم تربیتی 

حاجی محمدیشادی  1  1010101  1100 حقوق 

1050101 امیرمحمد خویشوند 5  1188 فقه و مبانی حقوق اسالمی 

1060101 سارا زمانی 6 8911 مترجمی زبان انگلیسی   

1070101 کیمیا زورآوند 7 انگلیسی  زبان مترجمی   1189 

زیوری بهناز 9  1090101  1188 حقوق 

1080101 معین شکری 8  1189 مترجمی زبان انگلیسی 

1100101 پارسا شیخی 10  1189 مترجمی زبان انگلیسی 

1110101 صفورا شیری مشعوف 11  1100 حقوق 

1120101 سپهرداد صفی پور 12  1188 حقوق 

1110101 مریم فرجی 11 انگلیسی زبان مترجمی   1189 

1110101 زینب فریدنی 11  1100 حقوق 

1150101 بهاره کریمی 15 انگلیسی زبان مترجمی   1189 

1160101 کسری گروسی 16 انگلیسی زبان مترجمی   1189 

1170101 محدثه معظمی گودرزی 17  1189 حقوق 

میر صفدری سید حسین 19  1190101 انگلیسی زبان مترجمی   1189 

1180101 یگانه مینائی 18  1189 مترجمی زبان انگلیسی 

1200101 مبینا نیازمند 20  1189 حقوق 

انتخاب خواهد شد . عضو علی البدل 3عضو اصلی و  9 در دانشکده علوم انسانی  

ورزشی علوم  و بدنی تربیت دانشکده _ صنفی شورای انتخابات کاندیداهای  

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

2010101 امید بابایی نیک پی 1  1188 علوم ورزشی 

2020101 محمدیسینابیگ 2  1100 علوم ورزشی 

2010101 یاسرجاللی 1 ورزشی علوم   1189 

2010101 محمدرضا خدادادی 1 ورزشی علوم   1189 

2050101 مریم خوش نیت 5 ورزشی علوم   1189 

2060101 رمان ساعدیآ 6 ورزشی علوم   1100 

 1188 علوم ورزشی 1010207 بهاره سروآرام 7

2090101 امیر شعبانی داشبالغ 9  1189 علوم ورزشی 

انتخاب خواهد شد .عضو علی البدل  2عضو اصلی و  3ورزشی  علوم و بدنی تربیت در دانشکده   



 

 

 

 

پایهدانشکده علوم  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

8911 آمار 1010101 امید اعتمادی 1  

8811 آمار 1010102 علیرضا باشوکی 2  

8911 زیست شناسی 1010101 مهسان بختیاری 1  

8911 زمین شناسی 1010101 امیررضا خداوردی سامانی 1  

8911 زیست شناسی 1010105 نگار خوش خو 5  

8911 زیست شناسی سلولی و مولکولی 1010106 فرنود رستمی 6  

8911 آمار 1010107 علیرضا شعبانلو 7  

8911 آمار 1010109 غالمی سمیرا 9  

8911 زیست شناسی 1010108 مهدیه عباسی 8  

8911 زیست شناسی 1010110 غالمی سها 10  

8911 شناسیزیست  1010111 مریم فالح 11  

8911 زیست شناسی سلولی و مولکولی 1010112 یئعلیرضا کاکا 12  

8911 آمار 1010111 پویندهمریم کشوری  11  

 1100 ریاضیات و کاربرد ها 1010111 ابوالفضل کلوندی 11

8811 ریاضیات و کاربردها 1010115 امیر محمد مرزانی 15  

8811 زیست شناسی 1010116 معصومه میرزایی 16  

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

شیمی دانشکده _ صنفی شورای انتخابات کاندیداهای  

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

8911 شیمی محض 1010101 سعید ابراهیمی موقر 1  

 1100 شیمی کاربردی 1010102 حسنا اکبری 2

8911 شیمی کاربردی 1010101 حسام الدین الوندی 1  

8911 کاربردی شیمی 1010101 صابر پاکیزه 1  

8911 شیمی کاربردی 1010105 سید محمدرضا حسینی 5  

 1100 شیمی فیزیک 1010106 زهرا شانه ساز 6

 1100 شیمی محض 1010107 کیمیا شمشیری 7

8911 شیمی کاربردی 1010109 کلهری مهسا 9  

8911 شیمی کاربردی 1010108 هلیا محمد صالحی 8  

8711 دریرکارب شمی 1010110 محمد مهدی هاشمی مشعوف 10  

 . شد خواهد انتخاب البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 5شیمی   دانشکده در



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرادامپزشکیدانشکده  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

افشاری زهرا 1  5010101 8911 بهداشت مواد غذایی   

اسکندریآیدا  2  5020101 غذایی مواد بهداشت   8911  

اصالحی ابوالفضل 1  5010101 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم   8811  

5010101 نگین رمضانی متین 1 8911 بهداشت مواد غذایی   

5050101 سارا سیف 5 8911 بهداشت مواد غذایی   

5060101 مهدی فارسی 6  1100 دامپزشکی 

 1100 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم 1010507 محمد محمدی 7

 . شد خواهد انتخاب البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 3پیرادامپزشکی  دانشکده در

تویسرکان طبیعی منابع و فنی  دانشکده _ صنفی شورای انتخابات کاندیداهای  

 سال ورود رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

6010101 نیما بابائی 1 غذایی صنایع مهندسی   1100 

6020101 آالئ پیرصاحب 2 غذایی صنایع مهندسی   1189 

8911 مهندسی صنایع 1010601 محسن حاجیلوئی 1  

 1100 مهندسی صنایع 1010601 ادیب حکمتی 1

8911 مهندسی صنایع 1010605 صالحیان خاجوی امیررضا 5  

6060101 امیر حسین خانلری مقدم 6 غذایی صنایع مهندسی   1189 

8811 مهندسی کامپیوتر 1010607 امین شیخ االسالنمی 7  

8911 مهندسی صنایع 1010609 زینب قاسمی 9  

8911 مهندسی صنایع 1010608 زهرا قلخانی 8  

8811 مهندسی صنایع غذایی 1010610 عرفان کلوندی 10  

 . شد خواهد انتخاب البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 3تویسرکان  طبیعی منابع و فنی دانشکده در



 

 

 نکات مهم : 

 و ، هنر و معماری، کشاورزی ، فنی و مهندسی ، مدیریت و اجتماعی انتخابات برای دانشکده های علوم اقتصادی 

 عالی نهاوند و خوابگاههای دختران مجتمع آموزش ، کبودرآهنگ  مهندسی و فنی بهار ، غذایی رزن ، صنایع حسابداری

 برگزار می گردد . آیندهبه علت به حدنصاب نرسیدن داوطلبان در ترم 

  نمایند . انجامخود را  ) مجازی و غیر مجازی(خرداد تبلیغات 17الی  11کاندیداهای محترم می توانند از تاریخ 

  به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های داوطلبان و طرفداران آنان ،

داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین هتک حرمت و حیثیت  هخود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گون

 طبق مقررات برخورد خواهد شد .

 

 

 

 

خوابگاههای دانشجویی پسران _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی    

 سال ورود خوابگاه رشته تحصیلی شماره داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

مقدم الهی محمدامین 1  7010101 اسالمی حکمت و فلسفه   1188 شهیدان حقگویان 

8811 غدیر علوم دامی 1010702 محمد صالح براتی 2  

جلیلوند یاسین 1 اسالمی حکمت و فلسفه 1010701  8811 شهیدان حقگویان   

7010101 سیدمحمدرضا حسینی 1 8911 غدیر شیمی کاربردی   

8811 شهیدان حقگویان مهندسی برق 1010705 امیرحسین رحمن آبادی 5  

8911 غدیر مهندسی مکانیک 1010706 امیرحسین رفیعیان 6  

8911 غدیر مهندسی مکانیک بیوسیستم 1010707 احسان زرینی 7  

آبادی سلطان احمد 9 استراتژی گرایش کار و کسب مدیریت 1010709   1100 غدیر 

7080101 محمد سوری رودآوری 8 8811 شهیدان حقگویان علوم و مهندسی آب   

 1100 غدیر فیزیک 1010710 بابک طریقی امندانی 10

عظیمی سجاد 11 مکانیک مهندسی 1010711  8911 غدیر   

نور گلرخی علیرضا 12  7120101 8911 غدیر ایرانشناسی   

7110101 نیما محمدامینی 11 8711 شهیدان حقگویان مهندسی برق   

8811 غدیر ریاضیات و کاربردها 1010711 امیر محمد مرزانی 11  

مصطفائی مشهدی علی 15 8811 غدیر حقوق 1010715   

7160101 محمد حسن منتظری 16 بهادربیگیشهیدان  حقوق   8911  

 1100 غدیر حقوق جزا و جرم شناسی 1010717 نجفی ()نیما علی 17

 . شد خواهد انتخاب البدل علی عضو 3 و اصلی عضو 7خوابگاههای دانشجویی پسران  در



 

 

 

 

 

 ر دانشجو شخصا فقط یک بار میتواند در رای گیری دانشکده محل تحصیل ، که به صورت الکترونیک برگزار می ه

 گردد شرکت نماید . 

ز شرکت نتخابات خوابگاه نیدر ا ،انشجویان پسر ساکن در خوابگاه می توانند عالوه بر دانشکده محل تحصیلد تبصره :

 .نمایند

  علی )پایگاه خبری دانشگاه بوبسنا  خبری از طریق سایت انتخابات، و اطالعیه های بعدی رای گیریمعرفی سامانه

 به اطالع داوطلبان و دانشجویان خواهد رسید . سینا (

 داشت خواهد ادامه 17 ساعت پایان تا و شروع صبح 8 ساعت از دخردا 19 تاریخ در انتخابات . 

 همراجع فرهنگ خانه جنب دانشجویان امور کل اداره در واقع دانشجویی امور مدیریت به بیشتر اطالعات کسب جهت 

 . نمایید

 09119191260:  سواالت به پاسخگویی جهت تماس شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


