
 

 اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه نواب

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 مھدی محمد زاده پرستاری کارشناسی ٩٦١١١٩٥٠٣

 2 محسن نیکبخت بھداشت حرفھ ایکارشناسی  ٩٦١١١٣٧٠٢٩

رضاییمھدی میرزا  رادیولوژیکارشناسی  ٩٦١١٤١٨٠٢٦  3 

 4 کیوان شیروانی رادیولوژیکارشناسی  ٩٦١١٤١٨٠١٤

 5 آرمین غنی زاده اردی پرستاری کارشناسی ٩٥٢١١٩٥٠٥٠

 6 محمد اکبرزاده نشلی تکنولوژی پرتوشناسیکارشناسی  ٩٦١١٤١٨٠٠٢

 7 علیرضا کشاورز اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠٢٢

اقتصاد بھداشت کارشناسی ارشد ٩٥١١٥٥٢٠١٠  8 یعقوب یوسفی 

 9 اسماعیل علی خانی پرستاری کارشناسی ٩٥٢١١٩٥٠٤٧

 10 سعید سراجی اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠١٣

 11 میالد فامرینی اتاق عمل کارشناسی ٩٥٢١١٩٥٠٥٣

 12 سید داود حسینی اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠٠٤

 13 طاھا مالزاده اتاق عمل کارشناسی ٩٦١١٤١٧٠٢٧

 14 علیرضا گل زردی پرستاری کارشناسی ٩٤١١١٩٥٠٦٧

* دانشجویان می توانند به 7نفر( 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 



 

 

نویداسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

تحصیلیمقطع و رشته  شماره دانشجویی  ردیف نام و نام خانوادگی 

 1 سمیھ فرھودی زشکیدکترای عمومی پ ٩٢٢١٢١٦٢٦٢

 2 محدثھ جھان نیا دکترای عمومی پزشکی ٩٢٢١٢١٦٢٢٢

 3 کوثرسادات حسینی دکترای عمومی پزشکی ٩٣٢١٢١٦٠٣٢

 4 فرزانھ مردوسی دکترای عمومی پزشکی ٩٤١١٢١٦١٨٩

کمالی آرانی فاطمھ دکترای عمومی پزشکی ٩٢٢١٢١٦٢٧٣  5 

 6 الھام معینیان دکترای عمومی پزشکی ٩٢١١٢١٦٢٨٨

 7 مھدیھ منتصری دکترای عمومی پزشکی ٩٢٢١٢١٦٢٨٩

* دانشجویان می توانند به 4نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

امام حسن(ع)اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 علیرضا گندمی دخت فیزیوتراپیکارشناسی  ٩٤١١٣٤١٠١٨

 2 امیررضا رستمیان باروق اعضای مصنوعیکارشناسی  ٩٦١١٥٠١٠٠٧

 3 علی آریامند شنوایی شناسیکارشناسی  ٩٦١١٣٠٠٠٠٢

 4 رسول میرزایی بینایی سنجیکارشناسی  ٩٤١١٥٠٨٠٢٢

 5 حسین عالی پور اعضای مصنوعیکارشناسی  ٩٦١١٥٠١٠٠٩

* دانشجویان می توانند به 4نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 

 



 

  

 

 

حضرت زهرا(س)اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 فاطمھ عیسی زاده  پرستاریکارشناسی  ٩٥٢١١٩٥٠٤٩

 2 حدیث فریدونی  زاده  پرستاریکارشناسی  ٩٥٢١١٩٥٠٥٦

حلیمھ خوش قدمسیده   پرستاریکارشناسی  ٩٣٢١١٩٥٠٢٢  3 

 4 نسیم  کریمی مالک آبادی  پرستاریکارشناسی  ٩٤٢١١٩٥٠٦٥

 5 آذر اسدی اقدام  ماماییکارشناسی  ٩٥١١٣٧١٠٠٤

 6 مھسا امینی  پرستاریکارشناسی  ٩٤١١١٩٥٠١١

* دانشجویان می توانند به 7 نفر( 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 

 



 

  

 

امام علی (ع)اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

٩٣٢١٢١٦٠٥٥ 
 دکترای عمومی پزشکی

 1 سبحان شمس الدینی

٩٥١١٢١٦٠٥٣ 
 دکترای عمومی پزشکی

 2 علی حسینی نسب

٩٣١١٢١٦٠٥٧ 
 دکترای عمومی پزشکی

 3 علیرضا علی پور

٩٢١١٢١٦٣٣٩ 
 دکترای عمومی پزشکی

 4 محمد صدیق دکالی

٩٣٢١٢١٦٠٩٦ 
 دکترای عمومی پزشکی

 5 سید علیرضا موجانی

٩٥٢١١٩٥٠٧٠ 
 کارشناس پرستاری

 6 محمد مھدی منتظریان

٩٣٢١٢١٦٠٤٩ 
پزشکی دکترای عمومی  

 7 محمد سیادت

* دانشجویان می توانند به 7 نفر( 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

شقایقاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

خانوادگینام و نام  مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی  ردیف 

 1 فاطمھ عالی پناه کارشناسی اتاق عمل ٩٤١١٤١٧٠١٩

 2 سیده سوگند نجار میارکی کارشناسی اتاق عمل ٩٥١١٤١٧٠٣٠

 3 معصومھ حسن پورپازواری کارشناسی ھوشبری ٩٤١١٤١٦٠١١

 4 زھرا یوسفی کارشناسی رادیولوژی ٩٤١١٤١٨٠٣٣

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ابن سینااسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

قانعفاطمھ      اتاق عمل کارشناسی ٩٦١١٤١٧٠٢٠  1 

 2 ویدا    ابراھیمی  بھداشت حرفھ ای کارشناسی ارشد ٩٦١١١٣٩٠٠٦

 3 حدیثھ آزادی چشمھ کبودی فناوری اطالعات سالمتکارشناسی ارشد  ٩٦١١٣٠٤٠٠١

 4 ساجده    ساالری اتاق عملکارشناسی  ٩٦١١٤١٧٠١٢

ارگونومیکارشناسی ارشد  ٩٦١١٤٦٧٠٠٢  5 بتول    دلشادی 

 6 معصومھ   عربلو اتاق عملکارشناسی  ٩٦١١٤١٧٠١٩

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 



 

 

 

  

 

 

مطهرياسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 یاسمن صنیعی رادیولوژیکارشناسی  ٩٥١١٤١٨٠٢٥

 2 فاطمھ عابدینی ایمونولوژیکارشناسی ارشد  ٩٥١١١٢٧٠٠٦

 3 فاطمھ گودرزی بھداشت روانکارشناسی ارشد  ٩٥١١٧٠٤٠٠٥

 4 فریباکشاورز اتاق عملکارشناسی ارشد  ٩٥١١١٠١٠١١

 5 فاطمھ نوروزی حسن آبادی اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠٣٢

 6 نازنین طاھری اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠١٦

 7 راضیھ منصوری اتاق عمل کارشناسی ٩٥١١٤١٧٠٢٨

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 



 

 

 

 

  

 

 

الرستاناسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 لیدا افشاری انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٥٣٠٠١

 2 مھتاب سیفی پرستاری کارشناسی ٩٤١١١٩٥٠٣٩

 3 ندا قلیزاده سالمتاقتصاد کارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٥٢٠٠٦

 4 صدیقھ ھدایتی راد مدیریت خدماتکارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٦٤٠٠٩

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 



 

 

 

 

ساعیاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 مریم   سلیمی قارچ شناسیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٦١٠٠٤

 2 فاطمھ   بذر افشان قارچ شناسیکارشناسی ارشد  ٩٤١١٥٦١٠٠١

 3 فریبا    آذرش ویروس شناسیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٤١٠٠١

 4 سارا    حیاتی مھر میکروب شناسیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٣٩٨٠٠٤

 5 مھسا   عبادی پرستاریکارشناسی ارشد روان  ٩٥١١٦٨٨٠٠٥

 6 مریم   علیپور انگل شناسیکارشناسی ارشد  ٩٤١١٥٥٤٠٠٤

 7 بھناز   گلناری نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٤٠١٠٠٤

 8 شیرین   باوری میکروب شناسیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٣٩٨٠٠٣

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 



دانشکده توانبخشیاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی

اکبرزاده مھدی کاردرمانیکارشناسی  ٩٦١١٣٥٦٠٠١   1 

جامکلو فاطمھ  فیزیوتراپیکارشناسی  ٩٥١١٣٤١٠٠٨  2 

زاده تقی سادات ریحانھ  فیزیوتراپیکارشناسی  ٩٥١١٣٤١٠٠٧  3 

زاده رسول معصومھ شناسی شنوایی کارشناسی ٩٥١١٣٠٠٠٠٧  4 

زارع حسیبن کاردرمانیکارشناسی  ٩٦١١٣٥٦٠٠٦  5 

فومنی ثابت سیار امیر کاردرمانیکارشناسی  ٩٦١١٣٥٦٠٠٨   6 

ابراھیمی عرفان محمد سنجی بینایی کارشناسی ٩٥٢٣٥٠٨٠٠١  7 

نژاد عرافنی محجوبھ کاردرمانیکارشناسی  ٩٥١١٣٥٦٠١١   8 

میرانی آسو سنجی بینایی کارشناسی ٩٥١١٥٠١١٢٢٣٨  9 

اصفھانی اکبری علیرضا کاردرمانیکارشناسی  ٩٦١١٣٥٦٠٠٢  10 

نژاد عبداللھی علی مصنوعی اعضایکارشناسی  ٩٥١١٥٠١٠١٣   11 

شکری رضا امیر درمانی فتارگکارشناسی  ٩٥١١٢٦١٠٠٥  12 

زنگوئی محمد سنجی بینایی کارشناسی ٩٦١١٥٠٨٠١٠  13 

تجملیان منصور درمانی فتارگکارشناسی  ٩٤١١٣٦١٠٠٢   14 

مجری مصطفی  فیزیوتراپیکارشناسی  ٩٦١١٣٤١١٠٠٤  15 

 16 کامیار ناصح  فیزیوتراپیکارشناسی  ٩٤١١٣٤١٠٢٢

* دانشجویان می توانند به 9 نفر( 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.



 

دانشکده طب سنتیاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

بادامچی بخت کام پزشکی علوم تاریخکارشناسی ارشد  ٩٦١١٦٦١٠٠١  1 

مافی مھشید پزشکی علوم تاریخکارشناسی ارشد  ٩٥١١٦٦١٠٠٣  2 

فیروزی مژده ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٤٢١٣٠٩٠٠٤  3 

صباغ جباری علی ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٥١١٣٠٩٠٠١  4 

عرابی سکینھ ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٥١١٣٠٩٠٠٢  5 

کریمی زھرا ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٤٢١٣٣٠٩٠٠٥  6 

اخوان منصوره ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٤٢٠٣٠٩٠٠١  7 

بحرینی عبدالقادر ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٣٢١٣٠٩٠٠٨  8 

مھاجری محسن ایرانی سنتی طبدکترای تخصصی  ٩٥١١٣٠٩٠٠٣  9 

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 

 



 

 

  

 

دانشکدهاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

روان وسالمت رفتاري علوم   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 حسین نادری روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد  ٩٥١١٥٥٦٠٠٧

 2 سینا عرفانیان مجدی بھداشت روانکارشناسی ارشد  ٩٦١٣٧٠٤٠٠٥

 3 آرش جواھری دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد ٩٤٢١٤٥٧٠٠١

 4 محراب مفاخری روانشناسی سالمتکارشناسی ارشد  ٩٦١١٧١٦٠٠٧

 5 علی صالحی روانشناسی سالمتکارشناسی ارشد  ٩٦١١٧١٦٠٠٤

 6 رحیم شیراوند روانشناسی سالمتکارشناسی ارشد  ٩٥١١٧١٦٠٠٣

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 

 



 

  

 

 

دانشکده پزشکیاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

و نام خانوادگینام  مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی  ردیف 

٩٦١١٢١٦٠٣٩ 
 دکترای عمومی پزشکی

 1 محمد ترحم

٩٦١١٢١٦٠٧٠ 
 دکترای عمومی پزشکی

 2 علی ده شیری پاریزی

٩٦١١٢١٦٠٨٩ 
 دکترای عمومی پزشکی

 3 مھدی زنگنھ

٩٥١١٢١٦١٦٠ 
 دکترای عمومی پزشکی

 4 آرش عبداللھی

٩٥١١٢١٦٠٦١ 
 دکترای عمومی پزشکی

 5 محمد کاظم دھاقین

٩٤١١٢١٦١١٨ 
 دکترای عمومی پزشکی

 6 امیر حسین کریمی پناه

٩٤١١٢١٦٠٩٠ 
 دکترای عمومی پزشکی

 7 فائزه عباسیان

٩٦١١٢١٦١٢٨ 
 دکترای عمومی پزشکی

 8 یوسف فتحعلیان

٩١١١٢١٦٠٠١ 
 دکترای عمومی پزشکی

 9 علی ده مرده ئی

* دانشجویان می توانند به 9نفر( 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 



 

 

  

 

 

دانشکده اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

پزشکی فناوري هاي نوین  

رشته تحصیلی  شماره دانشجویی  ردیف نام و نام خانوادگی 

 1 علی صالحی طیبلو نانو فناوری پزشکی ٩٥١١٤٠١٠٠٣

 2 امیر جعفری نانو فناوری پزشکی ٩٥١١٤٠١٠٠١

 3 مریم سھل البیع پزشکی مولکولی ٩٣٢٣٥١٣٠٠١

 4 طاھره منوچھرآبادی علوم سلولی کاربردی ٩٦١١٦٠٧٠٠٢

 5 سامان فیروزی مھندسی بافت ٩٣٢١٥٦٥٠٠٢

 6 سید علی شیرانی مھندسی بافت ٩٣٢١٥٦٥٠٠١

 7 فھیمھ فتاحی پزشکی مولکولی ٠٩٣٨٧٥٠٩١٩٨

* دانشجویان می توانند به 4 نفر( 3 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 



 

 

 

 

دانشکده پیراپزشکیاسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 احسان ررئوفی زیست فناوری پزشکیدکترای تخصصی  ٩٦١١٤٣٧٠٠٣

 2 پارمیدا غیاثی طبری زیست فناوری پزشکیدکترای تخصصی  ٩٥١١٤٣٧٠٠٤

 3 سعید مھدی پور اتاق عملکارشناسی  ٩٦١١٤١٧٠٢٩

 4 محمد سامانی پور کارشناسی اتاق عمل ٩٤١١٤١٧٠١٢

 5 علی تاویلی کارشناسی اتاق عمل ٩٦١١٤١٧٠٠٦

 6 امیر حسین میرزایی کارشناسی اتاق عمل ٩٦١١٤١٧٠٣٠

 7 علیرضا محمد حسینی کارشناسی اتاق عمل ٩٥١١٤١٧٠٢٥

 8 مھسا اشرفی مھابادی کارشناسی اتاق عمل ٩٦١١٤١٧٠٠١

* دانشجویان می توانند به 8 نفر( 7 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 

 

 



  

پرستارياسامی نامزدهاي انتخابات شوراي صنفی دانشجویان خوابگاه   

 ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و رشته تحصیلی شماره دانشجویی

 1 محمد آزاد فالح ٩٥١١٩٥٠٠١ پرستاریکارشناس 

 2 فرناز آقاجانی ٩٥١١١٩٥٠٠٤ کارشناس پرستاری

 3 رامین اقبالی بابادی ٩٥١١١١٩٥٠٠٥ کارشناس پرستاری

 4 امیر محمد تدین ٩٥١١١٩٥٠١٤ کارشناس پرستاری

 5 یاسمن دولتی ٩٥١١١٩٥٠٢٥ کارشناس پرستاری

 6 مھدی رحیم زاده ٩٥١١١٩٥٠٢٧ کارشناس پرستاری

 7 زھرا عابدی بفراجرد ٩٥١١١٩٥٠٤٠ کارشناس پرستاری

 پرستاری کارشناس
٩٥١١١٩٥٠٤٧ 

 8 جعفر فرھنگ

 کارشناس پرستاری
٩٥١١١٩٥٠٥٠ 

 9 محمد ھژیر قانعی

 کارشناس پرستاری
٩٥١١١٩٥٠٦٤ 

 10 آرش مختاری درزم

 کارشناس پرستاری
٩٥١١١٩٥٠٧٥ 

 11 وحید یاری ذالیی

 کارشناس پرستاری
٩٦١١١٩٥٠٢١ 

 12 سعید صحرایی

 کارشناس پرستاری
٩٦١١١٩٥٠٢٨ 

 13 سعید فاضلی

  ماماییکارشناس 
٩٥١١٣٧١٠١٢ 

 14 مریم رحمتی فرد

* دانشجویان می توانند به 9 نفر( 7 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) از کاندیداهاي مورد نظر خود 

 در برگه هاي تعرفه راي دهند.

 



قائمیه و در دانشکده هاي مدیریت ،  * تعداد ثبت نام کنندگان در خوابگاه هاي گلستان،آمل ،

 بهداشت و پردیس بین الملل به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسیده و انتخابات نخواهند داشت.


