
 بسمه تعالی

 یبهشت دیدانشگاه شه یعلم یانجمن ها یستاد انتخابات هیاطالع

62/7/9911 

ه دیرس  عضو ( نفر پنج) که به حد نصاب یعلم یها انجمن.می رساند، شرکت کنندگان در انتخابات هیاطالع کل به

 اقدام استاد مشاور انجمن شنهادیپ و ریفرم انتخاب دب لیبه تکم نسبت  03/7/9011می توانند در تاریخ  ندا

 .ندینما

تعداد  ینسبت به معرف ۹۹۲۲ /۷ /۹۲ خیتار می توانند تا  .انددهینرس نفرات عضو  که به حد نصاب ییها انجمن

 اقدام نمایند. Anjomanelmi.sbu1@gmail.com جیمیل  نفر به آدرس پنج حداقل  ینفرات کسر

که از طریق  91/7/9011می بایست که در انتخابات روز از حد نصاب بوده  شتریب داهایکاندتعداد  که ییها انجمن

 و به صورت مجازی برگزار خواهد شد،شرکت نمایند. Sasnews.sbu.ac.irسایت 

 می باشد. مجاز 62/7/9911شب  96لغایت  62/7/9911شب  96*تبلیغات از ساعت 

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در ارتباط با ثبت نام کاندیداتوری و یا مشخصات هویتی خود و ... موضوع را *

و یا شماره تماس  Anjomanelmi.sbu1@gmail.comبه اداره انجمن های علمی از طریق جیمیل 

(اطالع  95صبح الی  0ساعت )از  (دبیر اجرایی انتخابات-قای اسکندری)آ 31935049770و یا  91139999

 .دهید

 

 

 با آرزوی موفقیت شما                                                                                               

 ستاد انتخاباتی انجمن های علمی                                                                                                            
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 9011-9911اسامی شرکت کنندگان در انتخابات انجمن های علمی سال 

 
 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 97211052 توکلیان ملیکا

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 97211125 زارعی رضا

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 97211037 برزویی بهار

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 96211111 زاهدی باران سما

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 97211200 فضل اللهی فاطمه

 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  رحیمی دانش مهرسا

 

 انجمن علمی آمار

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 کوین
عبدشو 

 خسروآبادى
 انجمن علمی آمار کارشناسی آمار 96222060

 انجمن علمی آمار کارشناسی امار 96222052 صابونچی آرین

 انجمن علمی آمار کارشناسی امار 96222048 سوهانی حمیدرضا

 انجمن علمی آمار کارشناسی امار 96222030 حقیقتی بروجنی محمد مهدی

 انجمن علمی آمار کارشناسی آمار 95222090 یعقوبی محمدحسین

 انجمن علمی آمار کارشناسی آمار و کاربرد ها 95222054 صفوی پور فاطمه

 انجمن علمی آمار کارشناسی آمار 96222019 علیزاده فاطمه

 انجمن علمی آمار کارشناسی آمار 96222018 ایرانی علیرضا

 آمارانجمن علمی  کارشناسی آمار 97222096 نریمان مرادی آرمان

 انجمن علمی آمار کارشناسی امار 96222030 حقیقتی بروجنی محمد مهدی
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 انجمن علمی برق

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 97242158 موسوی تبار سیدعلی

 انجمن علمی برق کارشناسی برق 97242114 عسکری محمدرضا

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242067 رجبی زرگاهی امیرحسین

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242126 قمی امیرعلی

امیر 

 حسین
 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242115 فراهانی

 علمی برق انجمن کارشناسی مهندسی برق 98242097 طاوسی آرین

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242039 جعفری ارشیا

 انجمن علمی برق کارشناسی برق 97242151 خواهمطلبی علیرض

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242132 کیوان فرد سروش

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242034 تقوی نژاد دریا

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242066 ربیعی میالد

 انجمن علمی برق کارشناسی مهندسی برق 98242096 طالبی نگار

 

 انجمن علمی دانشجویی برق شهید عباسپور

 نام
نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی

رشته 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی

 انجمن علمی دانشجویی برق شهید عباسپور کارشناسی ارشد مهندسی برق 98442021 آرمیون مجید

 انجمن علمی دانشجویی برق شهید عباسپور کارشناسی مهندسی برق 97242016 امینی مژگان

 انجمن علمی دانشجویی برق شهید عباسپور کارشناسی ارشد مهندسی برق 98442548 شبیری سید محمد
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 انجمن رباتیک

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن رباتیک کارشناسی مهندس پزشکی 97242125 فردحاجیان امیرسامان

سید 

 پارسا
 انجمن رباتیک کارشناسی مهندسی برق 97242055 حمصی

 انجمن رباتیک کارشناسی مهندسی برق 98242037 جباری بنفشه

 انجمن رباتیک کارشناسی مهندسی برق 98242138 معدلی بهار

 انجمن رباتیک کارشناسی مهندسی برق 98242090 شریفی محسن

 انجمن رباتیک کارشناسی مهندسی برق 98242158 یونسی فربد

 

 انجمن تاریخ و تمدن

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن تاریخ و تمدن دکتری تاریخ 98511008 داودی امین

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 97211187 عمارتی زهرا

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 97211113 رشیدی آالشتی مریم

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 97211028 اوتادی مینا

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 98211342 قزوینی حانیه

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 98211129 رضایی آیسان

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 98211342 قزوینی حانیه

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 97211073 حسینی کیمیا

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 98211083 حسینی دالرام

 انجمن تاریخ و تمدن کارشناسی تاریخ 98211018 اسدنژاد فاطمه

 انجمن تاریخ و تمدن دکتری تاریخ 98511008 داودی امین
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 تاریخ و تمدن اسالمیالهیات ، انجمن علمی 

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 علمی الهیات ، تاریخ و تمدن اسالمیانجمن  کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن 98423075 لقمان فر صمد

 انجمن علمی الهیات ، تاریخ و تمدن اسالمی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی 98423037 راسخ فاطمه

 انجمن علمی الهیات ، تاریخ و تمدن اسالمی کارشناسی ارشد تارخ تمدن اسالمی 98423019 ثابتی مطلق حسن

 انجمن علمی الهیات ، تاریخ و تمدن اسالمی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسالمی 98423018 تقی پور محمد باقر

 

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروییانجمن علمی  کارشناسی ارشد گیاهان دارویی 98412024 زمانی مهدیه

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد فیتوشیمی 98412045 فروزنده پگاه

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد شیمی دارویی 98412036 طاهری امیدرضا

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد داروییشیمی  98412026 ساعی فر سمانه

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد فیتوشیمی 98412027 سعیدی نگار

 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد فیتوشیمی 98412039 عزیزاللهی پریدخت

محمد 

 امین
 انجمن علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی کارشناسی ارشد شیمی  دارویی 98412006 انساندوست

 

 علم اطالعات و دانش شناسی

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 مدیریت اطالعات 98418348 میرزایی تشنیزی فاطمه
 کارشناسی

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت اطالعات 98418096 حدادگر سمانه
کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 98418040 باقری بدربانی مریم
علم اطالعات و دانش 

 شناسی

کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت اطالعات 98418231 عالمی مهر زهرا
کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 98418040 باقری بدربانی مریم
علم اطالعات و دانش 

 شناسی

کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی
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 98418280 قاسمیان امیر
علم اطالعات و دانش 

 شناسی

کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت اطالعات 98418285 قمری شیوا
کارشناسی 

 ارشد
 علم اطالعات و دانش شناسی

 

 انجمن علمی علوم سیاسی 

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 نیلوفر
جعفری 

 هفتخوانی
 اسی انجمن علمی علوم سی کارشناسی علوم سیاسی 98217020

 سیاسیانجمن علمی علوم  کارشناسی علوم سیاسی 98217095 میرزایی محمد

 انجمن علمی علوم سیاسی  کارشناسی علوم سیاسی 98217097 نبی علیرضا

 انجمن علمی علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی 98217034 خروسی ساجده

 انجمن علمی علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی 98217021 جمالی زواره محمدحسین

 علمی علوم سیاسیانجمن  کارشناسی علوم سیاسی 98217053 شیخان یاسمن

 انجمن علمی علوم سیاسی  کارشناسی علوم سیاسی 98217097 نبی علیرضا

 انجمن علمی علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی 98217030 خدابنده لو سپهر

 انجمن علمی علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی 98217097 نبی علیرضا

 انجمن علمی علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی 97217054 شمس امیرمهدی

 

و روابط بین المللعلمی مطالعات منطقه ای انجمن   

 نام
نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل کارشناسی علوم سیاسی 96217084 موسی پور علیرضا

 مطالعات منطقه ای 98417149 صالح فاطمه
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل

 امیررضا
اردستانی 

 باالیی
 ایمطالعات منطقه 98417295

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل

ای و روابط بین المللانجمن علمی مطالعات منطقه  کارشناسی علوم سیاسی 96217051 صالحی نیلوفر  

 انجمن علمی مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل کارشناسی علوم سیاسی 96217014 بیات محمد
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 انجمن علمی اقتصاد

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217044 زند یلدا

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217043 رضایی ماهان

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217034 حسن زاده کالریکال محمد حسن

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 98217081 کسرائی ستایش

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی علوم اقتصادی 96217068 قطبی فر امین

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217033 نیاحبیب سارا

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 98217025 حاج رجبعلی تهرانی امیرعلی

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 98217042 رفعتی صحنه سرائی محمدامین

 اقتصادانجمن علمی  کارشناسی اقتصاد 97217018 باقری پور امیر آبادی نگین

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217007 اسالمی پناه محمدامین

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217045 ساردویی نسب سارا

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 97217036 حیدری فاطمه

 انجمن علمی اقتصاد کارشناسی اقتصاد 98217005 آران علیرضا

 انجمن علمی اقتصاد دکتری اقتصاد 98217007 ای ارومیه علی

 

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی زبان روسی 98211313 نظری محجوب نیکی

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی زبان روسی 98211200 عسکری مهدیه

 97211209 قدیمی محمدرضا
زبان و ادبیات روسی و 

 اسالوی
 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی زبان روسی 98211303 نامنی مهرانه

 97211208 قدرتی ریحانه
زبان و ادبیات روسی و 

 اسالوی
 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی

 96211163 ظفری معصومه
زبان و ادبیات روسی و 

 اسالوی
 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی

 روسی و اسالویانجمن علمی زبان و ادبیات  کارشناسی زبان روسی 97211114 رضائی علیرضا

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی زبان روسی 96211102 رفیعی فاطمه

 انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و اسالوی کارشناسی زبان و ادبیات روسی 96211037 برخورداری سارینا

 اسالوی انجمن علمی زبان و ادبیات روسی و کارشناسی زبان روسی 98211323 ولی علی
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 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی باستان شناسی 98211279 مرشدی غزل

 باستان شناسیانجمن علمی دانشجویی  کارشناسی باستان شناسی 98211033 ایامی محمد

 باستان شناسی 98411124 خراسانی پیمان
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی باستان شناسی 98211229 مریم فیضی

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی باستان شناسی 98211281 مفیدی نیا فاطمه

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی شناسیباستان 98211196 عرفانی هما

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی شناسیباستان 98211118 رازقی مسعود

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی باستان شناسی 98211033 ایامی محمد

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی شناسیباستان  98211279 غزل مرشدی

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی شناسیباستان 98211118 رازقی مسعود

 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی کارشناسی باستان شناسی 98211033 ایامی محمد

 باستان شناسی 98411124 خراسانی پیمان
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی

 

 انجمن علمی مهندسی عمران

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235015 خالقی حدیثه

 مهندسی عمرانانجمن علمی  کارشناسی مهندسی عمران 97235017 شادی خدارحمی

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235022 رحمانی سحر

مبینا 

 سادات
 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمران 96235004 افضلی

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمران 98235051 موسوی شَعرباف سید امین

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمرانمهندسی  98235019 سرداشتانی فاطمه

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235050 نجف زاده زهرا

 محمد
محمد حسینی 

 طاهری
 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمران 98235044

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235022 رحمانی سحر

 محمدرضا
مهدی  رحیمی

 آباد
 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 96235019
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 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235029 سینائی یحیی

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 98235046 محمدی تبار فائزه

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمرانمهندسی  96235029 زادهاالسالمشیخ امیرعلی

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 97235037 فخری دیزجی علیرضا

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی عمران 97235013 حیدری مقدم علیرضا

 عمران 98435137 عظیمی محمد
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی مهندسی عمران

 انجمن علمی مهندسی عمران کارشناسی مهندسی عمران 96235044 محمدی سپهر

 

 انجمن علمی روانشناسی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی روانشناسی کارشناسی روان شناسی 97218033 توسلی امیر رضا

 انجمن علمی روانشناسی دکتری روانشناسی 97518022 مظاهری نژاد فرد گلناز

 انجمن علمی روانشناسی کارشناسی روانشناسی 98218053 رضوانی طیبه

 روانشناسی 98418380 هادی یاور
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی روانشناسی
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 ی مهندسی و علوم کامپیوترانجمن علمی دانشکده

 

 انجمن علمی دانشجویی زیست فناوری

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 کارشناسی زیست فناوری 98231089 قاسمی رقیه
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی فناوری)بیوتکنولوژی(زیست 97231001 ابراهیمی امیر
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی زیست فناوری 98231058 ساالری کامران
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی بیوتکنولوژی 97231107 مستوفی فاطمه
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی بیوتکنولوژی 97231107 مستوفی فاطمه
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 محمد
رمضانی 

 کپورچالی
 بیوتکنولوژی کشاورزی 98431174

کارشناسی 

 ارشد

انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 96243081 صمیمی داریوش هانا
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 97243005 الهی نراقی حمید
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 96243056 کریمی پرنیان
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 98243097 محمدزاده اصل محمدرضا
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 98243021 حیدری نسب نیما
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 97243062 مرادی هادی
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 98243003 اخوی ثمرین ابوالفضل
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 98243061 نصیری محمد حسام
ی مهندسی و علوم علمی دانشکدهانجمن 

 کامپیوتر

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 96243031 زارعی محمدحسین
ی مهندسی و علوم انجمن علمی دانشکده

 کامپیوتر
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 کارشناسی فناوری زیست 97231117 موسوی سیده زهرا
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی بیوتکنولوژی 98231108 محمدی کیا امیرحسین
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

سید 

 علیرضا

خشوعی 

 اصفهانی
 کارشناسی بیوتکنولوژی 97231046

انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی فناوریزیست  98231081 عزیزی شمامی مینا
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی زیست فناوری 97231130 صادقی محمد علی
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 کارشناسی زیست فناوری 98231054 رضایی علی
انجمن علمی دانشجویی زیست 

 فناوری

 

 

 انجمن علمی جامعه شناسی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی پژوهشگری اجتماعی 96211001 ابراهیمی الهام

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی جامعه شناسی 98211059 راضیه تاجیک

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی جامعه شناسی 97211206 قاسمی فر فاطمه

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی پژوشگری اجتماعی 96211144 صابری کمرپشتی رضا

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی جامعه شناسی 97211185 علی محمدی ملیکا

 انجمن علمی جامعه شناسی کارشناسی جامعه شناسی 96211177 غیرتمند زهرا

 انجمن علمی رشته جغرافیا

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 98421084 روحی حمید
جغرافیا و برنامه ریزی 

 گردشگری

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی رشته جغرافیا

 انجمن علمی رشته جغرافیا کارشناسی جغرافیا 96221057 محمدی زهرا

 رشته جغرافیاانجمن علمی  کارشناسی جغرافیا 98221023 دشتی نفیسه

 98421136 فضلی علی
جغرافیا و برنامه ریزی 

 گردشگری

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی رشته جغرافیا

 98421048 جانقربانیان محمدرضا
جغرافیا و برنامه ریزی 

 گردشگری

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی رشته جغرافیا
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 انجمن علمی دانشجویی حقوق

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 97414210 غالمی میشوانی مریم

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی حقوق 97214117 مجیدی سجاد

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی حقوق 96214111 نوری ریحانه

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل 98414070 جوان موالیی امیرحسین

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی حقوق 97214110 ولی پور عرفان

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 98414230 مهری محمد

 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی حقوق 97214082 کاویانی علی

 حسن
رجب پور 

 رودمعجنی
 انجمن علمی دانشجویی حقوق کارشناسی حقوق 97214044

 

 انجمن علمی زیست شناسی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 علمی زیست شناسیانجمن  کارشناسی زیست شناسی جانوری 98231015 اله بخشی صبا

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی زیست شناسی 98231104 محمدی روژان

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی میکروبیولوژی 98231117 موصف قالیچه نازنین

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی میکروبیولوژی 98231001 ساحل آب یار

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی جانوریزیست شناسی  98231018 امیریان علی

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی زیست شناسی جانوری 98231125 نوروزی میترا

 انجمن علمی زیست شناسی کارشناسی زیست شناسی جانوری 97231099 کاکایی فاطمه
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 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت کارشناسی شیمی کاربردی 98233056 مولوی مهرزاد

محمد 

 حسین
 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت کارشناسی شیمی کاربردی 97233053 مرشدسلوک

 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت کارشناسی کاربردیشیمی  97233010 آقانور آشتیانی محمدمهدی

 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت کارشناسی شیمی کاربردی 97233009 افشار محمد

 

 انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی و مغز

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 توانبخشی شناختی 98434007 ایوبی سجاد
کارشناسی 

 ارشد

انجمن علمی دانشجویی علوم شناختی 

 و مغز

 

 انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

 

 

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 کارشناسی علوم ورزشی 98224050 مرزبان زهرا
انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 کارشناسی علوم ورزشی 98224030 روحی مجتبی
انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 کارشناسی علومورزشی 98224032 سادات الحسینی سیدرضا
انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 یادگیری و کنترل حرکتی 98424115 علیپور آرمان
کارشناسی 

 ارشد

انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 97424216 رحمانی رسول
مدیریت  بازاریابی در 

 ورزش

کارشناسی 

 ارشد

انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 کارشناسی تربیت بدنی 97224030 کیاساالر مهال
انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی

 کارشناسی علوم ورزشی 97224031 مجیری خسرو
انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی
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 انجمن علمی ریاضی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 سادات

 برکاتی
 انجمن علمی ریاضی کارشناسی ریاضیات و کاربردها 96222021 سحر

 انجمن علمی ریاضی کارشناسی ریاضیات و کاربردها 9722208 علیرضا ایزانلو

 انجمن علمی ریاضی کارشناسی ریاضیات و کاربردها 97222048 فاطمه آبادیزین

 انجمن علمی ریاضی کارشناسی ریاضیات و کاربردها 97222013 سروش پسندیده

 انجمن علمی ریاضی کارشناسی ریاضی کاربردی 97222003 افضل پور علی

 

 انجمن علمی شهرسازی

 خانوادگی  نام نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 برنامه ریزی منطقه ای 98419140 شجاعی نژاد محمدحسین
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی شهرسازی

 

 انجمن علمی زمین شناسی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221011 جعفرزاده محمدحسین

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221042 صفری صدف

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221071 وزیری رها

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221055 لطفی علی

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221033 سالخورده شهره

 انجمن علمی زمین شناسی دکتری زمین شناسی اقتصادی 9650177 حداد فاطمه

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 97221019 جباری محمد رضا

محمد 

 حسین
 زمین شناسی انجمن علمی کارشناسی زمین شناسی 98221066 نائینی زاده

 97221063 قدرتی شاهتوری امیرحسین
رسوب شناسی و سنگ 

 شناسی رسوبی

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی زمین شناسی

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 97221063 مالجعفر شایان

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 97221019 جباری محمد رضا

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221047 سپیده کاشانی

 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 98221047 کاشانی سپیده
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 انجمن علمی زمین شناسی کارشناسی زمین شناسی 96221038 شیرخانی فاطمه

 شناسیانجمن علمی زمین کارشناسی زمین شناسی 96221034 رئیس زاده سیده سحر

 شناسیانجمن علمی زمین کارشناسی زمین شناسی 98221047 سپیده کاشانی

 

 فلسفه و کالم اسالمی

 نام
نام  

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی 98423021 جمشیدی فاطمه

 فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی 98423025 حسینی حدیثه

 انجمن علمی فلسفه و کالم اسالمی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی 98423047 سیرانی ساره

 فلسفه و کالم کارشناسی ارشد کالم تطبیقی_فلسفه و کالم 98423060 فرجی حامد

 حکمت وکالم ارشدکارشناسی  کالم 98423051 طریقی سیدعلیرضا

 

 انجمن علمی فلسفه

 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شماره دانشجویی نام  خانوادگی نام

 انجمن علمی فلسفه کارشناسی فلسفه 98211213 علیلی امیر

 

 انجمن علمی مشاوره

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218013 افشار فاطمه

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218024 پیرنطاق یلدا

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218007 اسفندیاری محمد

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218017 انصاری فاطمه

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218063 سلیمانی مهسا

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 97218006 اصغری الهه

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218031 جهانی علیرضا

 انجمن علمی مشاوره کارشناسی مشاوره 98218094 کچوییان ملیکا

 مشاورهانجمن علمی  کارشناسی مشاوره 98218023 پورحسن مطهره
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 انجمن علمی مکاترونیک

 رشته تحصیلی شماره دانشجویی نام  خانوادگی نام
مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی مکاترونیک کارشناسی مهندسی مکانیک 96236013 امیدی صدیق مریم

 98436166 گیتی فر سیاوش
-مهندسی مکانیک

 طراحی کاربردی

کارشناسی 

 ارشد
 مکاترونیکانجمن علمی 

 انجمن علمی مکاترونیک کارشناسی مکانیک 96236064 طهماسبی مهدی

 حسین
تحریری جیر سر 

 بهمبری
 انجمن علمی مکاترونیک کارشناسی مهندسی مکانیک 96236026

 انجمن علمی مکاترونیک کارشناسی مهندسی برق 96242108 نصیری علی

 طراحی کاربردی 9198189016 فوقانی محمد
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی مکاترونیک

 

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی انرژِی 98236097 موسوی نسب رضا

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی انرژیمهندسی  98236042 رازقی امیرحسین

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 98236091 محقق امین لیال

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 98236007 آسوده مهتاب

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 97236047 رحیمی مهران

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مکانیک 97236032 حافظی متین

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی_مهندسی مکانیک 98436205 امیدوار عبدالرزاق مهران

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مکانیک 97236014 آبادیانتظاری نجف محمد مهدی

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 97236039 خیاطیان یزدی محمدهادی

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 96236073 قمری ارباطی احسان

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی مکانیک 97236074 قادری سینا

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی انرژی 97236097 نخعی تذرجی محمد

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی انرژی 97236089 عایرضا نعیمی

 علمی مهندسی مکانیک و انرژیانجمن  کارشناسی مهندسی انرژی 97236005 اسدی شیزری شقایق

 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی انرژی 98236043 رحمانی علی

سید محمد 

 مهدی
 انجمن علمی مهندسی مکانیک و انرژی کارشناسی مهندسی انرژی 97236090 مطلبی

 و انرژی انجمن علمی مهندسی مکانیک کارشناسی مهندسی انرژی 98236065 صدرائی سایه
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 انجمن علمی مهندسی هوافضا

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علمی مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد هوافضا 98429077 نجفی مسلم

 انجمن علمی مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد مهندسی فضایی 98429071 مشهورگلستانی رسول

 انجمن علمی مهندسی هوافضا دکتری مهندسی هوافضا 95529007 حسینی شهرام

 انجمن علمی مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 97429064 صالحی مجتبی

 انجمن علمی مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد هوافضا)مهندسی فضایی( 98429023 جوادی سامان

 

 

 انجمن علمی فیزیک

 خانوادگینام   نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی فیزیک کارشناسی فیزیک 98216021 رضایی حسانه

 انجمن علمی فیزیک کارشناسی فیزیک 97216016 صادقی نژاد امیر

 انجمن علمی فیزیک کارشناسی فیزیک 98216011 بیات زهرا

 انجمن علمی فیزیک کارشناسی فیزیک 97216020 علیزاده نرگس

-98216015 حسیبی پاریزی عرفان
99211017 

فیزیک و ماینور فلسفه 

 غرب
 انجمن علمی فیزیک کارشناسی

 

 انجمن علوم محیطی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علوم محیطی کارشناسی ارشد محیط زیست 97425049 شاهمرادی علی

 انجمن علوم محیطی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست 97425006 اکبری نیا محمد

 انجمن علوم محیطی دکتری اگرواکولوژی 97525005 خیری محمد
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 انجمن علمی حسابداری

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 98220106 قُمالغی فاطمه

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 96220031 ثانوی محمد

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 96220086 شیری زهرا

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 98220094 علی پور مالک محمدرضا

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 98220074 شیخلر فاطمه

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 96220101 فدایی فتح آبادی مهال

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 96220086 شیری زهرا

 انجمن علمی حسابداری کارشناسی حسابداری 97220014 امرالهی محمدرضا

 

 مدیریت

 خانوادگینام   نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 مدیریت کارشناسی مدیریت دولتی 97220155 نظیف کار محمد

 مدیریت مالی 98420168 توکلی محمدرضا
کارشناسی 

 ارشد
 مدیریت)مدیریت مالی(

 

 انجمن علمی محیط زیست

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 97525013 کشتکار مصطفی
علوم و مهندسی محیط 

 زیست
 انجمن علمی محیط زیست دکتری

 97425087 ناطقی علی
گرایش  -محیط زیست

 آموزش

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی محیط زیست

 98525001 ابراهیمی الهام
مهندسی محیط علوم و

 زیست
 انجمن علمی محیط زیست دکتری
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 انجمن علمی زبان چینی

 نام  خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 رشته تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی
 نام انجمن علمی

 انجمن علمی زبان چینی کارشناسی زبان و ادبیات چینی 98211198 عزب دفتر فاطمه

 انجمن علمی زبان چینی کارشناسی زبان و ادبیات چینی 98211258 کهندانی نرگس

 انجمن علمی زبان چینی کارشناسی زبان و ادبیات چینی 98211028 اکبرشاهی شیرین

 انجمن علمی زبان چینی کارشناسی زبان و ادبیات چینی 98211227 فریدی حنانه

 انجمن علمی زبان چینی کارشناسی زبان و ادبیات چینی 98211121 رحیمی الهام

 

 انجمن علمی معماری منظر

 نام خانوادگی نام
 شماره

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

سیده 

 مریم
 معماری منظر 98419242 میرحسینی

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی معماری منظر

 معماری منظر 98419020 سمانه آالدپوش
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی معماری منظر

سیده 

 مریم
 معماری منظر 98419242 میرحسینی

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی معماری منظر

 معماری منظر 97419136 شیبانی مهناز
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی معماری منظر

 98419277 سرشتی نیکو
مهندسی معماری 

 منظر

کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی معماری منظر

 

 انجمن علمی دانشجویی معماری

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 98219032 یگانه نیا محمد

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 98219009 خاکساری مهسا

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 97219018 سالکی یاسمین

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 9621005 اسکاش ریحانه

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 97219026 قلمقاش غزل
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 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 96219009 دانشمند پریسا

 علمی دانشجویی معماریانجمن  کارشناسی مهندسی معماری 97219005 اکبری فاطمه

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 96219041 کاظمی کیمیا

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 95219042 طالبی هدا

 مهندسی معماری 98419266 اتوکش فاطمه
کارشناسی 

 ارشد
 انجمن علمی دانشجویی معماری

 انجمن علمی دانشجویی معماری کارشناسی مهندسی معماری 95219003 آقابابائی داریوش

 

 انجمن علمی تکنولوژی معماری)فناوری معماری(

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 98419285 عسکری فریده
-فناوری معماری

 معماری بیونیک

کارشناسی 

 ارشد

علمی تکنولوژی معماری)فناوری انجمن 

 معماری(

 

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران

 نام خانوادگی نام
شماره 

 دانشجویی
 نام انجمن علمی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419022 امانی مهدی

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419208 لری امینی ساناز

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری 98419116 دارانزره فرزاد

سید 

 حسن
 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419070 حسینی عقدایی

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419036 بمانیان سارا

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419093 دلشاد مهرنوش

 مطالعات معماری ایرانانجمن علمی  کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 98419272 حسینی امامی فاطمه

 انجمن علمی مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد مطالعات معماری 98419257 هادی نژاد رضا
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