
 نام دانشکده سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

دانشکده علوم انسانی _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

انگلیسی زبان  مترجمی کیمیا زورآوند 1  علوم انسانی 89 

 علوم انسانی 1011 حقوق زینب فریدنی 2

 علوم انسانی 1011 حقوق شادی حاجی محمدی 3

مشعوفصفورا شیری  0  علوم انسانی 1011 حقوق 

 علوم انسانی 1011 حقوق مسعود اکبری ازندریانی 5

 علوم انسانی 89 حقوق مبینا نیازمند 6

 علوم انسانی 88 فقه و مبانی حقوق اسالمی امیرمحمد خویشوند 7

میر صفدری سید حسین 9  علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی 

98 حقوق محدثه معظمی گودرزی 8  علوم انسانی 

انگلیسی زبان مترجمی کسری گروسی 11  علوم انسانی 89 

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی پارسا شیخی 11

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی یگانه مینائی 12

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی مریم فرجی 13

وم انسانیعل 89 مترجمی زبان انگلیسی بهاره کریمی 10  

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی یزدان احمدی 15

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی معین شکری 16

 علوم انسانی 89 مترجمی زبان انگلیسی سارا زمانی 17

 علوم انسانی 88 علوم تربیتی سمیرا برنائی نژاد 19

 علوم انسانی 88 حقوق سپهرداد صفی پور 18

زیوری ازبهن 21  علوم انسانی 88 حقوق 

     

 نام دانشکده سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

پایه دانشکده علوم _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

 علوم پایه 88 زیست شناسی معصومه میرزایی 1

 علوم پایه 89 زیست شناسی مهسان بختیاری 2

98 زیست شناسی مهدیه عباسی 3  علوم پایه 

 علوم پایه 89 زیست شناسی سهاغالمی 0

 علوم پایه 89 زیست شناسی نگار خوش خو 5

 علوم پایه 89 شناسیزیست  مریم فالح 6

 علوم پایه 89 آمار علیرضا شعبانلو 7

 علوم پایه 88 ریاضیات و کاربردها امیر محمد مرزانی 9

98 زیست شناسی سلولی و مولکولی فرنود رستمی 8  علوم پایه 

 علوم پایه 89 زمین شناسی امیررضا خداوردی سامانی 11

 علوم پایه 89 زیست شناسی سلولی و مولکولی یئعلیرضا کاکا 11

 علوم پایه 89 آمار غالمی سمیرا 12

 علوم پایه 89 آمار مریم کشوری پوینده 13

 علوم پایه 1011 ریاضیات و کاربرد ها ابوالفضل کلوندی 10

 علوم پایه 89 آمار ید اعتمادیام 15

 علوم پایه 88 آمار علیرضا باشوکی 16

     

 



 

 

 

 

 

 

 نام دانشکده سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

ورزشیعلوم  تربیت بدنی و  دانشکده _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   
 تربیت بدنی و علوم ورزشی 1011 علوم ورزشی رمان ساعدیآ 1

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 89 علوم ورزشی اسرجاللیی 2

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 89 علوم ورزشی محمدرضا خدادادی 3

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 89 علوم ورزشی امیر شعبانی داشبالغ 0

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 88 تربیت بدنی امید بابایی نیک پی 5

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 88 علوم ورزشی بهاره سروآرام 6

 تربیت بدنی و علوم ورزشی 89 علوم ورزشی مریم خوش نیت 7

     

 نام دانشکده سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

شیمیدانشکده  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   
 شیمی 89 شیمی کاربردی سید محمدرضا حسینی 1

 شیمی 1011 شیمی کاربردی حسنا اکبری 2

 شیمی 1011 شیمی محض کیمیا شمشیری 3

 شیمی 1011 شیمی فیزیک زهرا شانه ساز 0

 شیمی 87 دریرشمی کارب محمد مهدی هاشمی مشعوف 5

 شیمی 89 شیمی صابر پاکیزه 6

 شیمی 89 شیمی کاربردی هلیا محمد صالحی 7

 شیمی 89 شیمی کاربردی حسام الدین الوندی 9

 شیمی 89 شیمی کاربردی کلهری هسام 8

 شیمی 89 شیمی محض سعید ابراهیمی موقر 11

     

 نام دانشکده سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

تویسرکان طبیعی منابع و فنیدانشکده  _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   

تویسرکان بیعیط منابع و فنی دانشکده 89 مهندسی صنایع زهرا قلخانی 1  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 89 مهندسی صنایع غذایی امیر حسین خانلری مقدم 2  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 89 مهندسی صنایع زینب قاسمی 3  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 1011 مهندسی صنایع ادیب حکمتی 0  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 88 غذایی مهندسی صنایع عرفان کلوندی 5  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 89 مهندسی صنایع محسن حاجیلوئی 6  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 1011 مهندسی صنایع غذایی نیما بابائی 7  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 89 مهندسی صنایع خاجوی امیررضا 9  

تویسرکان طبیعی منابع و فنی دانشکده 88 مهندسی کامپیوتر امین شیخ االسالنمی 8  

     



 

تا  یکتب صورت به را خود اعتراض توانندمی، است نیامده لیست در نامهآیین در مندرج شرایط احراز عدم دلیل بهاسامی آن ها  که دانشجویانی

 تحویل، فرهنگ خانه جنب دانشجویان امور کل اداره در واقع دانشجویی امور مدیریت به،  خرداد 9 مورخ شنبهیک  روزپایان ساعات اداری 

 .نمایند

 عصنای،  رزن حسابداری و مدیریت، فنی و مهندسی  ،کشاورزی  ،، هنر و معماری یاقتصاد علوم دانشکده هایانتخابات برای الزم به ذکر است 

 در ترمداوطلبان  حدنصاب نرسیدنبه به علت  و خوابگاههای دختران  مجتمع آموزش عالی نهاوندو  کبودرآهنگ مهندسی و فنی ، بهار غذایی

 بعد برگزار می گردد .

 

 

دانشکدهنام  سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف  

پیرادامپزشکی دانشکده _ صنفی شورای انتخابات کاندیداهای  
 پیرادامپزشکی 1011 دامپزشکی مهدی فارسی 1

 پیرادامپزشکی 1011 دامپزشکی آزمایشگاهی لومع محمد محمدی 2

 پیرادامپزشکی 89 بهداشت مواد غذایی نگین رمضانی متین 3

 پیرادامپزشکی 89 بهداشت مواد غذایی سارا سیف 0

غذایی مواد بهداشت آیدا اسکندری 5  پیرادامپزشکی 89 

اصالحی ابوالفضل 6 دامپزشکی آزمایشگاهی علوم   پیرادامپزشکی 88 

افشاری زهرا 7  پیرادامپزشکی 89 بهداشت مواد غذایی 

     

 

 

خوابگاهنام  سال ورود رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف  

خوابگاه پسران _کاندیداهای انتخابات شورای صنفی   
 غدیر 88 ریاضیات و کاربردها امیر محمد مرزانی 1

 غدیر 89 شیمی کاربردی سیدمحمدرضا حسینی 2

 غدیر 89 مهندسی مکانیک بیوسیستم حسان زرینیا 3

 غدیر 88 علوم دامی محمد صالح براتی 0

 غدیر 1011 فیزیک بابک طریقی امندانی 5

 غدیر 1011 حقوق جزا و جرم شناسی علی نجفی 6

 غدیر 1011 علوم ورزشی محمدیسینابیگ 7

نور گلرخی علیرضا 9  غدیر 89 ایرانشناسی 

 غدیر 89 مهندسی مکانیک امیرحسین رفیعیان 8

بادیآ سلطان احمد 11 استراتژی گرایش کار و کسب مدیریت   غدیر 1011 

عظیمی سجاد 11 مکانیک مهندسی   غدیر 89 

مصطفائی مشهدی علی 12  غدیر 88 حقوق 

 شهیدان حقگویان 87 مهندسی برق نیما محمدامینی 13

جلیلوند یاسین 10 اسالمی حکمت و فلسفه   شهیدان حقگویان 88 

 شهیدان حقگویان 88 مهندسی برق امیرحسین رحمن آبادی 15

مقدم هیال محمدامین 16 اسالمی حکمت و فلسفه   شهیدان حقگویان 88 

 شهیدان حقگویان 88 علوم و مهندسی آب سوری رودآوریمحمد  17

 شهیدان بهادربیگی 89 حقوق محمد حسن منتظری 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


