
 شوراي صنفی دانشجویان اعالم شداي میان دورهنتایج انتخابات 

 علوم رفتاري، پرستاري و مامایی، پیراپزشکیهاي دانشکدهنتخابات شوراي صنفی دانشجویان درا با توجه به برگزاري

، نوید، آمل، گلستان، الرستان، )ع(حسنامام هاي سالمت روان، فناوریهاي نوین پزشکی، طب سنتی و خوابگاهو 

از سوي ستاد برگزاري انتخابات  ،ءشمارش آرا از حاصلهنتایج ، 1396 ماهبان آ 6در تاریخ مطهري، نواب صفوي 

  . اعالم شد

، تعداد داوطلبان ي تحت پوشش دانشگاههاها و خوابگاهدانشکدهکلیه بر اساس این گزارش، پس از ثبت نام اولیه در 

حضرت  هاي دانشجوییو همچنین خوابگاه بهداشت ،مدیریتهاي دانشکده انتخابات شوراي صنفی در شرکت در

به حد نصاب مندرج در آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و  قائمیه و ابن سینا، ساعی،  شقایق،  )س(زهرا 

به استناد دستورالعمل اجرایی  که برگزار نشد ي فوق،و خوابگاههاها آموزش پزشکی نرسید و انتخابات در دانشکده 

، با توجه به اینکه در 4/8/95آیین نامه شوراهاي صنفی دانشجویان مصوب جلسه هیأت مرکزي نظارت مورخ 

انتخابات در علیرغم اینکه تعداد ثبت نام شوندگان برابر تعداد اعضاي شورا یا کمتر بود، واحدهاي دانشگاهی فوق، 

مذکور  هايعضو شوراي صنفی واحد متقاضی در این واحدها به عنوانداوطلبان  ،استاین واحدها برگزار نشده 

 .اعالم می شوند

  

 پزشکیپیراانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده شمارش آراء در  ایج نت 

 
 نفر از دانشجویان به  229، تعداد پیراپزشکینفر دانشجوي شاغل به تحصیل در دانشکده  809 از مجموع تعداد

 :نتایج آن بقرار ذیل اعالم می گردد کهپاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 86 9511417030 کارشناسی اتاق عمل  سیده سوگند نجار مبارکی  1

 83 9411417028 کارشناسی اتاق عمل حمید نوري احمدآبادي  2

 97 9411417022 کارشناسی اتاق عمل محمدرضا مجیدي  3

 68 9311321025 کارشناسی علوم آزمایشگاهی محمدامین مجدآبادي  4

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژي و  فهیمه هادي  5

 حفاظت پرتویی

9411581004  122 

 116  9511417028 کارشناسی اتاق عمل  راضیه منصوري عبد  6



 

 38  9511321011  کارشناسی علوم آزمایشگاهی  حسام الدین ساالرکیا  7

 59  9511417008 کارشناسی اتاق عمل  محمد دانشمند  8

 28  9411416008 کارشناسی هوشبري  رضا پیامی  9

  85  9411416001 کارشناسی هوشبري  مجتبی اسدي  10

 61  9411418001 کارشناسی رادیولوژي  محمد امانخانی  11

 63  9411418005 کارشناسی رادیولوژي  محمد خلیلی  12

 61  9511417019 کارشناسی اتاق عمل  میالد غریب  13

 57  9511417027 کارشناسی اتاق عمل  حسین مقدسیان  14

 87  9411417007 کارشناسی اتاق عمل  سیدمحمدحسین حامدي  15

 128  9511417025 کارشناسی اتاق عمل  علیرضا محمدحسینی  16

 پیراپزشکیانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده  نهایی نتایج  

  

  

  

 

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 اصلی 128 کارشناسی اتاق عمل  علیرضا محمدحسینی  1

کارشناسی ارشد  فهیمه هادي  2

رادیوبیولوژي و حفاظت 

 پرتویی

122   

 اصلی

 اصلی 116 کارشناسی اتاق عمل  راضیه منصوري عبد  3

 اصلی 97 کارشناسی اتاق عمل محمدرضا مجیدي  4

سیدمحمدحسین   5

  حامدي

  اصلی 87 کارشناسی اتاق عمل

 

سیده سوگند نجار   6

  مبارکی

 اصلی 86 کارشناسی اتاق عمل

  اصلی  85 هوشبريکارشناسی   مجتبی اسدي  7

 علی البدل 83 کارشناسی اتاق عمل حمید نوري احمدآبادي  8

کارشناسی علوم  محمدامین مجدآبادي  9

 آزمایشگاهی

 علی البدل 68



 فناوریهاي نوین پزشکیانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده شمارش آراء در ایج نت 

  

  نفر  50، تعداد فناوریهاي نوین پزشکیدانشکده تحصیل در نفر دانشجوي شاغل به  92از مجموع تعداد

  :باشدنتایج آن بقرار ذیل می  کهاز دانشجویان به پاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند 

 

 
  

  

 فناوریهاي نوین پزشکیدانشکده انتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج 

  

  

  

  

  

  

 تعداد آراء کسب شده شماره دانشجویی مقطع و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 32  9323559001  اعصابدکتراي علوم   فائزه دهقان طرزجانی  1

 31  9321513001  دکتراي پزشکی مولکولی  فهیمه فتاحی  2

 26  9321565001  دکتراي مهندسی بافت  سیدعلی شیرانی  3

 15  9221565204  دکتراي مهندسی بافت  سید امین حرمشاهی  4

 13  921565203  دکتراي مهندسی بافت  فاطمه گنجی  5

 7  9221513203  دکتراي پزشکی مولکولی  سمیه وفایی  6

 10  9421559003  دکتراي علوم اعصاب  احسان شکاري  7

 32  9411401003  کارشناسی ارشد نانوتکنولوژي  مهرداد بایندري  8

  )علی البدل/ اصلی (عضویت نوع   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  32  دکتراي علوم اعصاب  فائزه دهقان طرزجانی  1

کارشناسی ارشد   مهرداد بایندري  2

  نانوتکنولوژي

  اصلی  32

  اصلی  31  دکتراي پزشکی مولکولی  فهیمه فتاحی  3

  علی البدل  26  دکتراي مهندسی بافت  سیدعلی شیرانی  4



 دانشکده پرستاري و ماماییانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

   نفر از  300، تعداد  دانشکده پرستاري و مامایینفر دانشجوي ساکن در  1257از مجموع تعداد

  :نتایج آن بقرار ذیل می باشد کهدانشجویان به پاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند 

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  داوطلبنام و نام خانوادگی   ردیف

 115  9511371012  کارشناسی مامایی  مریم رحمتی فرد  1

 10  9411195063  کارشناسی پرستاري  علی کرباسچی  2

 6  9421195079  کارشناسی پرستاري  سمانه نادري  3

 34  9511195006  کارشناسی پرستاري  نازنین امیدوار  4

 152  9521195052  کارشناسی پرستاري  مسعود فاطمی  5

 83  9421195015  کارشناسی پرستاري  محمد امین سروش فرد  6

 4  9511371008  کارشناسی مامایی  مرجان امجدي  7

 3  9511371021  کارشناسی مامایی  رویا قیصوري  8

 43  9411195022  کارشناسی پرستاري  زهرا چراغی  9

  20  9411195028  کارشناسی پرستاري  نوش آفرین زالی  10

 14  9411195079  کارشناسی پرستاري  داریوش ملکی  11

 5  9411195083  کارشناسی پرستاري  میالد نعمتی زرگرانی  12

 14  9411195021  کارشناسی پرستاري  ذوالفقار جمعه گی  13

 8  9411195032  کارشناسی پرستاري  وحید رضایی  14

 80  9421195038  کارشناسی پرستاري  صیاد رشیدي  15

 96  9511195005  کارشناسی پرستاري  رامین اقبالی بابادي  16

 13  9511195063 کارشناسی پرستاري  سجاد محمدیان  17

 52  9421195052 کارشناسی پرستاري  رضا صدیقی  18

 79  9511195048 کارشناسی پرستاري  محدثه قاسم پور قاضی محله  19

 17  9411195006 کارشناسی پرستاري  سمیرا آقایی  20

 97  9411195084 کارشناسی پرستاري  احمدرضا هراتی  21

 45  9411195074 کارشناسی پرستاري  نرگس محمدي  22

 145  9421195018 کارشناسی پرستاري  عباس توانایی  23

 5  9521195057 کارشناسی پرستاري  محمد مهدي قاسم نژاد  24

 71  9321195044 کارشناسی پرستاري  فرزانه فرج زاده دانالو  25

 13  9421195021 کارشناسی پرستاري  سعید جلولی  26

 116  9413371011 کارشناسی مامایی  مانا موسوي  27



  

 پرستاري و ماماییانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده  نهایی نتایج 

  

  

  

 دانشکده علوم رفتاريانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

   نفر از دانشجویان به  64نفر دانشجوي ساکن در دانشکده علوم رفتاري ، تعداد  149از مجموع تعداد

  :رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشدپاي صندوق 

  

  

 5  9411371007 کارشناسی مامایی  سارا خشکرودنژاد  28

 1  9421195058 کارشناسی پرستاري  مریم عباسی  29

 -  9321195024 کارشناسی پرستاري  فاطمه دهقانی  30

 94  9321195047 کارشناسی پرستاري  مجتبی قربانی  31

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 اصلی 152  کارشناسی پرستاري  مسعود فاطمی  1

 اصلی 145 کارشناسی پرستاري  عباس توانایی  2

 اصلی 116 کارشناسی مامایی  مانا موسوي  3

 اصلی  115 کارشناسی مامایی  مریم رحمتی فرد  4

 اصلی  97 کارشناسی پرستاري  احمدرضا هراتی  5

 اصلی  96  کارشناسی پرستاري  رامین اقبالی بابادي  6

 اصلی  94 کارشناسی پرستاري  مجتبی قربانی  7

 علی البدل  83  کارشناسی پرستاري  فرد محمد امین سروش  8

 علی البدل  80  کارشناسی پرستاري  صیاد رشیدي  9

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 48  9411704007  کارشناسی ارشد بهداشت روان  حامد رضایی آدریانی  1

 8  9321457002  دکتراي مطالعات اعتیاد  سحر عشرتی  2

 36  9511521002  دکتراي روانشناسی بالینی  نجمه عابدي شرق  3

 43  9511521004  دکتراي روانشناسی بالینی  سوسن قهرمانی  4

 59  9421457001  دکتراي مطالعات اعتیاد  آرش جواهري  5



 علوم رفتاريانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده  نهایی نتایج  

 

 دانشکده طب سنتیانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

  نفر از دانشجویان به پاي  21، تعداد  دانشکده طب سنتینفر دانشجوي ساکن در  59از مجموع تعداد

  :صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشد

  

  

 طب سنتیانتخابات شوراي صنفی دانشجویان دانشکده  نهایی نتایج  

  

  

  

  

  

  

  )البدلعلی / اصلی(نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 اصلی  59  دکتراي مطالعات اعتیاد  آرش جواهري  1

 اصلی 48  کارشناسی ارشد بهداشت روان  حامد رضایی آدریانی  2

 اصلی 43  دکتراي روانشناسی بالینی  سوسن قهرمانی  3

 البدلعلی  36  دکتراي روانشناسی بالینی  نجمه عابدي شرق  4

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  خانوادگی داوطلبنام و نام   ردیف

 3  9611661001  کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی  کام بخت بادامچی  1

 17  9511309002  دکتراي طب سنتی  سکینه اعرابی  2

 17  9511309003  دکتراي طب سنتی  محسن مهاجري  3

 10  9511309001  دکتراي طب سنتی  علی جباري صباغ  4

 21  9221309203 دکتراي طب سنتی مجید دادمهر  5

  )البدلعلی / اصلی(نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 اصلی  21 دکتراي طب سنتی مجید دادمهر  1

 اصلی  17  طب سنتیدکتراي   سکینه اعرابی  2

 اصلی  17  دکتراي طب سنتی  محسن مهاجري  3

 علی البدل 10  دکتراي طب سنتی  علی جباري صباغ  4



 ع(خوابگاه امام حسن انتخابات شوراي صنفی دانشجویان ایج شمارش آراء در نت( 

  

  نفر از  135تعداد  ،)ع(خوابگاه امام حسن تحصیل در نفر دانشجوي شاغل به  176از مجموع تعداد

  :باشدمیذیل نتایج آن بقرار کهدانشجویان به پاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند 

 

  

 ع(خوابگاه امام حسن انتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج(  

 خوابگاه نواب صفويانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

  نفر از دانشجویان به  166نفر دانشجوي ساکن در خوابگاه نواب صفوي ، تعداد  353تعداد  از مجموع

  :پاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشد

 تعداد آراء کسب شده شماره دانشجویی مقطع و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 52  9411356015 کارشناسی کاردرمانی  محمد فروتن راد  1

 85  9311508017 سنجی کارشناسی بینایی  رضا کارخانه  2

 75  9411508022 کارشناسی بینایی سنجی  رسول میرزائی  3

 69  9411508021 کارشناسی بینایی سنجی  محمدامین مهیجی نصرآبادي  4

 74  9411341018 کارشناسی فیزیوتراپی  علیرضا گندمی دخت  5

 48  9411356009 کارشناسی کاردرمانی  محمد رضائی  6

 28  9611300004 شنوایی شناسیکارشناسی   سعید اکله  7

 57  9411361004 کارشناسی گفتاردرمانی  بهنام خرم فر  8

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  85 بینایی سنجیکارشناسی   رضا کارخانه  1

  اصلی  75 کارشناسی بینایی سنجی  رسول میرزائی  2

  اصلی  74 کارشناسی فیزیوتراپی  علیرضا گندمی دخت  3

محمدامین مهیجی   4

  نصرآبادي

  علی البدل  69 کارشناسی بینایی سنجی

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 10 9511416013 کارشناسی هوشبري علی خواجه خانی  1

 3 9421195049 کارشناسی پرستاري علی شمس آبادي  2



  

  

  

 1  9421195070  کارشناسی پرستاري  محمد محمدزاده هردورودي  3

 99  9511417022  کارشناسی اتاق عمل  علیرضا کشاورز  4

 93  9511416007  کارشناسی هوشبري  حسین بی نظیر  5

 3  9521195008  پرستاريکارشناسی   محمد ایري  6

 2  9511417011  کارشناسی اتاق عمل  مهدي رضاعلی پور باغدشت  7

 6  9511195036  کارشناسی پرستاري  میالد شریفی  8

 20  9521195060  کارشناسی پرستاري  نادرکاظمی  9

  57  9521195002  کارشناسی پرستاري  امیرمحمد اسالمی چلندر  10

 3  9521195081  پرستاريکارشناسی   سهیل یکه روستا  11

 5  9311418027  کارشناسی رادیولوژي  محمدرضا کردي کوشکنو  12

 3  9521195050  کارشناسی پرستاري  آرمین غنی زاده اردي  13

 3  9521195066  کارشناسی پرستاري  دیاکو محمودي  14

 5  9521195053  کارشناسی پرستاري  میالد فامرینی  15

 38  9511195075  پرستاريکارشناسی   وحید یاري ذالنی  16

 35  9521195039  کارشناسی پرستاري  محمد شریعت فر  17

 12  9511195051  کارشناسی پرستاري  مهدي قائد رحمتی  18

 2  9521195028  کارشناسی پرستاري  حسین رحمتی  19

 9  9511417003  کارشناسی اتاق عمل  محمد حاجی آقائی  20

 2  9511195042  کارشناسی پرستاري  امیرعسگري  21

 3  9511195041  کارشناسی پرستاري  نوید عبدالهی دهزیري  22

 79  9521195047  کارشناسی پرستاري  اسماعیل علی خانی  23

 3  9511195037  کارشناسی پرستاري  مهران شهسواري  24

 85  9511417013  کارشناسی اتاق عمل  سعید سراجی محمدآبادي  25

 99  9411195067  پرستاريکارشناسی   علیرضا گل زردي  26

 4  9511416026  کارشناسی هوشبري  محمد ماجدي  27

 68  9411195027  کارشناسی پرستاري  سینا دانشور  28

 79  9511195047  کارشناسی پرستاري  جعفر فرهنگ  29

 6  9511418026  کارشناسی رادیولوژي  شهریار طالبی کناري  30

 7  9511418009  کارشناسی رادیولوژي  حسین تیموري  31

 5  9511195039  کارشناسی پرستاري  میالد صیدي  32



  

 خوابگاه نواب صفويانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج 

  

  

  

 خوابگاه نویدانتخابات شوراي صنفی دانشجویان ایج شمارش آراء در نت 

  

  نفر از دانشجویان به  50تعداد  نوید،خوابگاه تحصیل در نفر دانشجوي شاغل به  80از مجموع تعداد

  :باشدکه نتایج آن بقرارذیل میپاي صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند 

 

  

  

  

  

  

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 اصلی 99  کارشناسی اتاق عمل  علیرضا کشاورز  1

 اصلی 99  کارشناسی پرستاري  علیرضا گل زردي  2

 اصلی 93  کارشناسی هوشبري  حسین بی نظیر  3

 اصلی  85  کارشناسی اتاق عمل  سعید سراجی محمدآبادي  4

 اصلی  79  کارشناسی پرستاري  اسماعیل علی خانی  5

 اصلی  79  کارشناسی پرستاري  جعفر فرهنگ  6

 اصلی  68  کارشناسی پرستاري  سینا دانشور  7

 تعداد آراء کسب شده شماره دانشجویی مقطع و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 43  9211216254  پزشکی - ي عمومیدکترا  زهرا غالمی نژاد  1

 33  9321216032  پزشکی - دکتراي عمومی  کوثر سادات حسینی کلبادي  2

 12  9321216029  پزشکی - دکتراي عمومی  سلمه حسین بر  3

 3  9211216248  پزشکی - دکتراي عمومی  شهرزاد صادقی  4

 42  9221216289  پزشکی - دکتراي عمومی  مهدیه منتصري  5

 5  9511216062  پزشکی - دکتراي عمومی  رضوان دهگانی  6

 48  9221216273  پزشکی - دکتراي عمومی  فاطمه کمال آرانی  7



 خوابگاه نویدانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج  

  

 خوابگاه آملانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  ایج نت 

 
 نفر از دانشجویان به پاي  107، تعداد خوابگاه آملنفر دانشجوي شاغل به تحصیل در  170 از مجموع تعداد

  :نتایج آن بقرار ذیل اعالم می گردد کهصندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند

 

  آراء کسب شدهتعداد   شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 29 9321216060  پزشکی - دکتراي عمومی  رویا صدقی سلطان آباد  1

 25 9311216080  پزشکی - دکتراي عمومی سپیده مجیدي  2

 34 9411216083  پزشکی - دکتراي عمومی طیبه صالحی  3

 51 9411216127  پزشکی - دکتراي عمومی ریحانه محمدي  4

 1 9411216077  پزشکی - دکتراي عمومی شیرین شکیبائی  5

 13 9321216077  پزشکی - دکتراي عمومی کیمیا قیاسوند  6

 53 9511216035  پزشکی - دکتراي عمومی زهرا تکرلی  7

 23  9411216129  پزشکی - دکتراي عمومی  الهه مسلمی آریمی  8

 55 9321216016  پزشکی - دکتراي عمومی سنا بشیرپور  9

  36 9411216132  پزشکی - دکتراي عمومی زهرا مصلی نژاد  10

 64 9411216090  پزشکی - دکتراي عمومی  فائزه عباسیان  11

  

  

  

 

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  48  پزشکی - دکتراي عمومی  فاطمه کمال آرانی  1

  اصلی  43  پزشکی - عمومیي دکترا  زهرا غالمی نژاد  2

  اصلی  42  پزشکی - دکتراي عمومی  مهدیه منتصري  3

کوثر سادات حسینی   4

  کلبادي

  علی البدل  33  پزشکی - دکتراي عمومی



 خوابگاه آملانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج  

  

 

 خوابگاه گلستانانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  ایج نت 

 
 ویان دانشجنفر 147، تعداد نفر دانشجوي شاغل به تحصیل درخوابگاه گلستان 243 از مجموع تعداد

 :اعالم می گردد  ذیل که نتایج آن بقرار انتخابات شرکت کردند در به پاي صندوق رأي آمده و

  

 

  

 
 
 
 
 

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  64  پزشکی - دکتراي عمومی  فائزه عباسیان  1

  اصلی  55  پزشکی - دکتراي عمومی سنا بشیرپور  2

  اصلی  53  پزشکی - دکتراي عمومی زهرا تکرلی  3

  علی البدل  51  پزشکی - دکتراي عمومی ریحانه محمدي  4

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 64  9511508007  کارشناسی بینایی سنجی  شقایق خال وند  1

 60  9511341008  کارشناسی فیزیوتراپی  فاطمه جامکلو  2

 50  9411356001  کارشناسی کاردرمانی  زهراسادات ابراهیمی  3

 99  9511356012  کارشناسی کاردرمانی  فاطمه فالح زاده فرد  4

 62  9411361016  کارشناسی گفتاردرمانی  سپیده نجارزاده مهدیخانی  5

 54  9411508020  کارشناسی بینایی سنجی  فاطمه ملحان  6

 45  9511361004  کارشناسی گفتاردرمانی  پریسارجبی  7

 73  9511361007  کارشناسی گفتاردرمانی  مریم صمدي مالقاسم  8

 68  9411501015  کارشناسی اعضاي مصنوعی  آیدا نادي  9

  75 9511356005 کارشناسی کاردرمانی هانیه خضري پور  10

 57 9511300020 کارشناسی شنوایی شناسی زهرا عبادوز  11



 خوابگاه گلستانانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج 

  

  

  

 

 خوابگاه الرستانانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

  نفر از دانشجویان به پاي  26، تعداد  خوابگاه الرستاننفر دانشجوي ساکن در   51از مجموع تعداد

  :صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  )علی البدل/ اصلی (نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  اصلی  99  کارشناسی کاردرمانی  فاطمه فالح زاده فرد  1

  اصلی  75 کارشناسی کاردرمانی هانیه خضري پور  2

  اصلی  73  کارشناسی گفتاردرمانی  مریم صمدي مالقاسم  3

 اصلی  68  مصنوعی کارشناسی اعضاي  آیدا نادي  4

 اصلی  64  کارشناسی بینایی سنجی  شقایق خال وند  5

سپیده نجارزاده   6

  مهدیخانی

  علی البدل  62  کارشناسی گفتاردرمانی

  علی البدل  60  کارشناسی فیزیوتراپی  فاطمه جامکلو  7

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 26 9511623004 دکتراي کتابداري مینا مرادزاده  1

 2 9511564011 کارشناسی ارشد مدیریت فریبا وفایی  2

 22 9511564009 کارشناسی ارشد مدیریت صدیقه هدایتی راد  3

 24 9511552006 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت ندا قلی زاده آشنا آباد  4

 26 9411553005 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی محبوبه شاکري  5



 خوابگاه الرستانانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج 

  

  

 

 خوابگاه مطهريانتخابات شوراي صنفی دانشجویان شمارش آراء در  نتایج 

  

  نفر از دانشجویان به پاي  52تعداد ، خوابگاه مطهرينفر دانشجوي ساکن در   83از مجموع تعداد

  :صندوق رأي آمده و در انتخابات شرکت کردند که نتایج آن بقرار ذیل می باشد

  

  

  

  

  

  

علی / اصلی(نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

  )البدل

کارشناسی ارشد انفورماتیک  محبوبه شاکري  1

 پزشکی

 اصلی  26

 اصلی  26 کتابداريدکتراي  مینا مرادزاده  2

کارشناسی ارشد اقتصاد  ندا قلی زاده آشنا آباد  3

 بهداشت

 اصلی 24

 علی البدل 22 کارشناسی ارشد مدیریت صدیقه هدایتی راد  4

  تعداد آراء کسب شده  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

 50  9511101011 کارشناسی ارشد اتاق عمل  فریبا کشاورز  1

  کارشناسی ارشد  آباديفاطمه عابدینی نجف   2

 ایمنی شناسی پزشکی 

9511127006  48 

  زینب شجاعی  3

  

  کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی 

9511127005  43 

 42  9511704005 کارشناسی ارشد بهداشت روان  فاطمه گودرزي  4

  کارشناسی ارشد  لیال خانی خوزانی  5

 ایمنی شناسی پزشکی 

9411127002  7 



 خوابگاه مطهريانتخابات شوراي صنفی دانشجویان  نهایی نتایج  

  

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکیشوراي صنفی دانشجویان دانشکده  اعضاي  

  

 بهداشتشوراي صنفی دانشجویان دانشکده  اعضاي  

 

 
 

 س(خوابگاه حضرت زهرا شوراي صنفی دانشجویان  اعضاي(  

علی / اصلی(نوع عضویت   تعداد آراء کسب شده  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف

  )البدل

 اصلی  50 کارشناسی ارشد اتاق عمل  فریبا کشاورز  1

  کارشناسی ارشد  فاطمه عابدینی نجف آبادي  2

 ایمنی شناسی پزشکی 

 اصلی  48

  زینب شجاعی  3

  

  کارشناسی ارشد

 ایمنی شناسی پزشکی 

 اصلی 43

 علی البدل 42 کارشناسی ارشد بهداشت روان  فاطمه گودرزي  4

  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 9421504001 سالمتدکتراي تخصصی اقتصاد   صمد آذري  1

 9423557001 دکتراي تخصصی سیاستگذاري سالمت مسعود بهزادي فر  2

  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 9321324004 دکتراي علوم تغذیه فرزانه عسگري طائی  1

  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  9411195071  کارشناسی پرستاري  سیما محمدزاده  1

  9511195072  کارشناسی پرستاري  ویدا نظري زاده زانیانی  2

  9521195056  کارشناسی پرستاري  حدیث فریدونی زاده  3

  9311417030  کارشناسی اتاق عمل  زهرا مهریان  4

 9521195072 کارشناسی پرستاري  فاطمه مهرزاد  5

 9411195012 کارشناسی پرستاري  ترانه امینی پور  6

  9421195022 کارشناسی پرستاري  مائده جیریایی  7



  

  

 خوابگاه قائمیهشوراي صنفی دانشجویان  اعضاي  

  

  

 خوابگاه ساعیشوراي صنفی دانشجویان  اعضاي  

  

  

  

 خوابگاه شقایقشوراي صنفی دانشجویان  اعضاي  

  

  

  

  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  9321528025  کارشناسی مدیریت  محمودي هاشمیامین   1

 9321528004 کارشناسی مدیریت علی اکبر جوالیی  2

 9321195043 کارشناسی پرستاري عرفان فاطري  3

 9321195048 کارشناسی پرستاري  ابوالفضل کارخانه یوسفی  4

  شماره دانشجویی  تحصیلیرشته   نام و نام خانوادگی  ردیف

  9511561004  کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  مریم سلیمی ترازوج  1

  9511180008  کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی  سحر یار احمدي  2

  9511107005  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  فاطمه سمائی  3

  9411561001  کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  فاطمه بذرافشان  4

  شماره دانشجویی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  9411321020  کارشناسی علوم آزمایشگاهی  نرگس فرامرزپوردارزینی  1

 9411418031 کارشناسی رادیولوژي فاطمه نامور  2

 9411418033 کارشناسی رادیولوژي زهرا یوسفی  3

 9411418032 کارشناسی رادیولوژي نوبختفاطمه   4


