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 دانشجویی  یعلم  یانجمن ها یستاد انتخابات  هیاطالع 

 یبهشت دیدانشگاه شه

25 /07 /1400 

  پنج ) به حد نصابتعداد نفرات آنها که  یعلم یها انجمن می رساند، شرکت کنندگان در انتخابات هی اطالع کل به

استاد مشاور    شنهاد یپ  و  ری فرم انتخاب دب   ل یبه تکم  نسبت   01/08/1400می توانند در تاریخ   ند ه اد یرس    (عضو  نفر 

 .ند ینما اقدام   sasnews.sbu.ac.ir علمی موجود در سایت  انجمن

تعداد    ینسبت به معرف 1400 /07 /۲۹ خیتار می توانند تا  .اند دهینرس  نفرات عضو  که به حد نصاب ییها انجمن

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

که از طریق   30/07/1400می بایست در انتخابات روز   ،از حد نصاب بوده  شتریب  داهایکاند تعداد    که  ییها  انجمن

شرکت    برگزار خواهد شد،   عصر   18صبح لغایت    8از ساعت  و به صورت مجازی    Sasnews.sbu.ac.irسایت  

 نمایند. 

نام انجمن هایی که انتخابات دارند: جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد، آمار، رباتیک، ریاضی، حقوق، گیاهان 

جغرافیا،   مکانیک،  دارویی،  اولیه  مواد  شیمی،  و  علوم حسابداری،  شناسی،  زمین  کامپیوتر،  علوم 

 ،زیست فناوری سیاسی، عمران، زبان انگلیسی

 می باشد. مجاز  1400/ 07/ 29شب  12لغایت  1400/ 07/ 26روز  بامداد1تبلیغات از ساعت  انجام *

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

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

 . اطالع رسانی فرمایید 14صبح الی   8ساعت ز ا 0۹118۹63180و   ۲۹۹0۲66۲

 با آرزوی موفقیت                                                                                                 

 ستاد انتخاباتی انجمن های علمی                                                                                                            

mailto:Anjomanelmi.sbu1@gmail.com
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مهندسی معماری انجمن علمی دانشجویی   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 97219018 سالکی یاسمین 

حسین زاده   سارا 

 نوا
 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 97219044

  مهندسی معماری 98219030 موذنی هانیه 

 کارشناسی 
 معماری معماری و شهرسازی 

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 98219032 یگاه نیا  محمد

محمدی   امین 

 فشکل پشته 
 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 97219030

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 98219009 خاکساری  مهسا 

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 97219026 قلمقاش  غزل 

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 99219004 اسدی  محمدرضا 

 معماری معماری و شهرسازی  کارشناسي مهندسی معماری 97219003 افشار  شیما 

 

 

 

IEEE انجمن علمی دانشجویی    

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  تحصیلی رشته 

 علمی 

 IEEE مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 98242045 چرخکار  هستی 

 IEEE مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 97242117 عمویی علیرضا 

 IEEE مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 97242042 چگینی محمد

 IEEE مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 96242108 نصیری علی 

 IEEE مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 96242099 معماری امیرحسین  
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 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  تحصیلی رشته 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 زبان و ادبیات فارسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات فارسی  98211256 کالنتری روشنک 

 ادبیات فارسی زبان و  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات فارسی  99211049 اعتباری پوریا 

 زبان و ادبیات فارسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات فارسی  99211270 فالح  راضیه 

 زبان و ادبیات فارسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات فارسی  99211117 خرامان فاطمه 

 زبان و ادبیات فارسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات فارسی  98211019 اسالمی حمیدرضا 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 شناسیجامعه  انسانی  ادبیات و علوم کارشناسي شناسیجامعه  97211067 العابدینی زین سعید 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي جامعه شناسی  98211066 تیموری میریوسف 

 شناسیجامعه  انسانیادبیات وعلوم  کارشناسي شناسیجامعه  97211250 محمدی  نیلوفر 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي جامعه شناسی  98211079 حاجی حسینی محمد

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي علوم اجتماعی 99211154 رشید زهرا 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي جامعه شناسی  99211258 فاضلی  بهداد 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي جامعه شناسی  99211070 باقری  امیرمحسن 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي جامعه شناسی  97211263 معظمی شکیبا 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسی جامعه شناسی  97211185 علی محمدی  ملیکا 

 جامعه شناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسی جامعه شناسی  99211179 سعادت  سپیده 

 شناسی جامعه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسی جامعه شناسی  97211110 رحیمی سمانه 
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 انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

جهانی  رقیه

 لیلی
 ادبیات فرانسه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات فرانسه  98211074

 ادبیات فرانسه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات فرانسه  98211234 قدیمی رعنا 

 ادبیات فرانسه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات فرانسه  98211220 فتحی  نازنین 

 ادبیات فرانسه  انسانیادبیات و علوم  کارشناسي ادبیات فرانسه  98211302 ناظمی نگین 

 ادبیات فرانسه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات فرانسه  98211220 ایرانی آتنا 

 ادبیات فرانسه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات فرانسه  97211321 قادری  مهدیه 

 

 

 

 نشجویی انجمن علمی دانشجویی تاریخ

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
رشته   شماره دانشجویی 

 تحصیلی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي 

 علمی 

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  400211240 کمال خانی فربد 

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  98211083 حسینی دالرام 

پورعلی  سارا 

 بارکوسرائی
 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  400211066

کارشناسي  تاریخ اسالم 99411007 بادنج  محمد

 ارشد 
 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی دکتري تاریخ  98511008 داودی  امین 

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  99211059 امیری فاطمه 

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  99211296 گودرزی  سرمه

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  98211342 قزوینی حانیه 

 تاریخ  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي تاریخ  97211073 حسینی کیمیا 
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 انجمن علمی دانشجویی اعجاز قرآن 

 

 
 م( انام)ن

نام  )نام 

خانوادگی 

) 

نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 علمی 

علیزاده  ملیحه 

 بایگی 
ادبی اعجاز  99441017

 قرآن
پژوهشکده میان رشته ای   کارشناسي ارشد 

 قرآن
 اعجاز قرآن 

پژوهشکده میان رشته ای   کارشناسي ارشد  اعجاز قرآن  99441005 برادران ستایش 

 قرآن
 اعجاز قرآن 

طاهری   لیل 

 فر 
علوم قرآن   98441027

 گرایش اعجاز 
رشته ای  پژوهشکده میان  کارشناسي ارشد 

 قرآن
 اعجازقرآن 

پژوهشکده میان رشته ای   کارشناسي ارشد  علوم قرآنی  99441003 آشتیانی  فاطمه 

 قرآن
 اعجاز قرآن 

شریف   راضیه 

 زاده
پژوهشکده میان رشته ای   کارشناسي ارشد  علوم قرآنی  98441023

 قرآن
 اعجاز قرآن 

 

اقتصادعلمی دانشجویی   انجمن  

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
رشته   شماره دانشجویی 

 تحصیلی 
مقطع 

 تحصیلي 
نام   نام دانشکده 

انجمن  

 علمی 

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  98217001 ابراهیم آبادی  نازنین 

حاج رجبعلی   امیرعلی 

 تهرانی 
 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  98217025

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  99217020 باقربیگی  بنیامین 

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  99217065 سلیقه  فاطمه 

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  98217081 كسرائی ستایش 

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  99217116 نوبخت  امیررضا 

رفعتی صحنه   محمدامین 

 سرائی
 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  98217042

 اقتصاد  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي اقتصاد  98217007 ارومیه ای  علی 
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 انجمن علمی دانشجویی آمار 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

کارشناسي  آمار 98422008 اسماعیلی فرشته 

 ارشد 
 آمار علوم ریاضی 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 97222092 میرزایی غزاله 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 97222010 بایبوردی پرستو 

کنگرانی   فائزه 

 فراهانی
 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222081

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222066 عابدینی  پگاه 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي امار 96222052 صابونچی  آرین 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222074 فتحی  طناز 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسی آمار 99222077 فالح  پویان 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسی آمار 99422062 خادم حسینی  سپهر 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222097 مسعودیان نیلوفر 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222096 مزینانی  یگانه 

 آمار علوم ریاضی  کارشناسي آمار 98222095 مرتضی زاده  امیر 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی روانشناسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 روانشناسی   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي روانشناسی  98218053 رضوانی  طیبه

روانشناسی بالینی  99426017 حیدری زاده  فائزه 

 خانواده 
کارشناسي 

 ارشد 
 روانشناسی  پژوهشکده ی خانواده 

 روانشناسی   علوم تربیتی و روان شناسی کارشناسي روان شناسی  99218014 آقابابایی طرقی  سارا 

 روانشناسی   علوم تربیتی و روان شناسی کارشناسي روان شناسی عمومی  99418043 آقاحسینی  مریم

 روانشناسی   علوم تربیتی و روان شناسی کارشناسي روان شناسی  98218019 باقری  فاطمه 

 روانشناسی   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي روان شناسی  98218030 جمالی فائزه  

 روانشناسی  علوم تربیتی و روان شناسی کارشناسي روان شناسی  97218145 کبیرمختارفر نگین 
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 انجمن علمی دانشجویی مشاوره 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  98218063 سلیمانی مهسا 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  98218013 افشار  فاطمه 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  98218023 پورحسن  مطهره 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  98218024 پیرنطاق یلدا 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  99218037 حامدی  هانا 

 مشاوره  علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي مشاوره  98218094 کچوییان ملیکا 

 

دانشجویی علوم تربیتیانجمن علمی   

 

 

 

 

 

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 علمی 

علوم تربیتی گرایش  99418174 سنگین آبادی  سحر 

 تاریخ و فلسفه 
علوم تربیتی و  کارشناسي ارشد 

 روانشناسی 
 علوم تربیتی 

علوم تربیتی و  کارشناسي ارشد  برنامه ریزی درسی  99418211 صوفی  طیبه

 روانشناسی 
 علوم تربیتی 

قادری نجف   مهدی 

 آبادی
مطالعات برنامه   99518022

درسی در آموزش  

 عالی

علوم تربیتی و  کارشناسي

 روانشناسی 
 علوم تربیتی 

علوم تربیتی و  دکتري مدیریت آموزشی  400518007 جهانی محمد

 روانشناسی 
 علوم تربیتی  

مدیریت و برنامه  99418165 ستاری  محمدرضا 

 ریزی آموزش عالی 
علوم تربیتی و  کارشناسي ارشد 

 روانشناسی 
 علوم تربیتی  
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شناسی  انجمن علمی دانشجویی باستان   

نام  

 ( نام)
نام  )نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 شناسی باستان ادبیات و علوم انسانی کارشناسي باستان شناسی 98211229 فیضی  مریم

 باستان شناسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي باستان شناسی 98211033 ایامی محمد

 باستانشناسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي باستان شناسی 98211279 مرشدی  غزل 

 شناسی باستان ادبیات و علوم انسانی کارشناسي شناسی باستان 99211053 آقا علیخانی رضا 

 شناسی  باستان ادبیات و علوم انسانی کارشناسي شناسی باستان 99211237 عالی طبع هستی 

 شناسیباستان ادبیات و علوم انسانی کارشناسي شناسیباستان 98211118 رازقی  مسعود 

 

م انجمن علمی دانشجویی حکمت و کل   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
 نام انجمن علمی  دانشکده نام  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

کارشناسي  کالم تطبیقی  99423056 کاظمی منفرد مهری 

 ارشد 
 حکمت و کالم  الهیات و ادیان

کارشناسي  کالم تطبیقی  99423052 فرخاری  ابوالفضل 

 ارشد 
 حکمت و کالم  الهیات و ادیان

کارشناسي  تطبیقی کالم  98423051 طریقی سیدعلیرضا 

 ارشد 
 حکمت و کالم  الهیات و ادیان

جباری   نسرین 

 اشتیانی 
کارشناسي  کالم تطبیقی  99423019

 ارشد 
 حکمت و کالم  الهیات و ادیان

کارشناسي  کالم تطبیقی  99423031 زیاری لیل 

 ارشد 
 حکمت و کالم  الهیات و ادیان

دانشجویی مدیریت انجمن علمی   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدریت صنعتی 99220128 محمدابراهیم  مهسا 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت مالی 98420168 توکلی محمدرضا 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت صنعتی 99220094 صبرآیین  محمد حسین 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت صنعتی 99220047 حسین زاده  حنانه 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت مالی 99220092 صادقی زاده  طاها 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت صنعتی 99220033 حسینیجدی  نیکوسادات 

 مدیریت مدیریت و حسابداری  کارشناسي مدیریت بازرگانی 98220138 مقدم علیرضا 
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و ن علمی دانشجویی نانمانج  

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 نانو علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی کاربردی 97233045 کریمی علیرضا 

 نانو نفت علوم شیمی و  کارشناسي شیمی محض  97233013 بحرودی  محمد آرمین 

 نانو علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  97233017 پارسائی ساغر 

 نانو علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  97233044 کریم تبار  محمدصادق 

 نانو علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  97233049 محمدخانی یاسین 

 

علمی رباتیک انجمن   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 99242114 قدرتی محمد

 رباتیک کامپیوتربرق و  کارشناسي مهندسی برق 98242158 یونسی فربد 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 98242066 ربیعی  میلد 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 98242138 معدلی بهار 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 98242112 غیور مرضیه 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 99242112 قاسم زاده  کیارش 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 98242132 کیوان فرد  سروش 

 رباتیک برق و کامپیوتر کارشناسي مهندسی برق 98242090 شریفی محسن 

 

دانشجویی ریاضی انجمن علمی   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 علمی 

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي کاربردها ریاضیات و  98222112 هادی فروغ 

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي ارشد  آموزش ریاضی  99422011 ناصری گلزار  امیر 

حسین میخ  مهسا 

 چی
 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي ریاضیات و کاربردها  98222031

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي ریاضیات و کاربردها  98222098 مظلوم روشن  فاطمه 

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي کاربردی ریاضی  98222039 دیانت شعار شقایق 

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي ریاضیات و کاربردها  98222009 بادان فیروز مائده 

 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي ریاضیات و کاربردها  98222015 تابان رو مونس 

سیده  

 مهدیس 
 ریاضی علوم ریاضی  کارشناسي کاربردها ریاضیات و  98222006 امامی
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 انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 شناسیزیست  فناوری زیستی علوم و  کارشناسي شناسی جانوری زیست  99231129 الدیننوراشرف  مبینا 

 زیست شناسی  علوم و فناوری زیستی  کارشناسي زیست شناسی جانوری  98231125 نوروزی  میترا 

 زیست شناسی  علوم و فناوری زیستی  کارشناسي زیست شناسی جانوری  99231091 فرمانیان  روناک 

 زیست شناسی  علوم و فناوری زیستی  کارشناسي زیست شناسی جانوری  98231018 امیریان  علی 

 زیست شناسی  علوم و فناوری زیستی  کارشناسي زیست شناسی جانوری  98231015 اله بخشی  صبا 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی علم اطلعات و دانش شناسی 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

علم اطالعات و   98418001 ابراهیمی  نجمه

 دانش شناسی 
علم اطالعات و دانش   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي ارشد 

 شناسی
علم اطالعات و   99418046 اکثت سودا آی

 دانش شناسی 
علم اطالعات و دانش   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي ارشد 

 شناسی
علم اطالعات و دانش   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي ارشد  مدیریت اطالعات  99418287 مجیری  آرام 

 شناسی
حسن زاده   رقیه

 کاشان
علم اطالعات و دانش   تربیتی و روانشناسیعلوم  کارشناسي ارشد  مدیریت اطالعات  99418098

 شناسی
زمانی  مهنام 

 کلجاهی
علم اطالعات و   99418153

 دانش شناسی 
علم اطالعات و دانش   علوم تربیتی و روانشناسی کارشناسي ارشد 

 شناسی
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ق انجمن علمی دانشجویی حقو  

شماره   ( نام خانوادگی)نام  ( نام)نام 

 دانشجویی 
نام   مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 دانشکده 
نام انجمن  

 علمی 

 حقوق  حقوق  کارشناسي ارشد  حقوق اقتصادی  99414079 شجاعی اقبالغی  مرتضی 

 حقوق  حقوق  کارشناسي ارشد  حقوق عمومی 99414043 پاکیزه دل محمد حامد 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214063 صفی پور رشوانلو  محمدصدرا 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214055 سیدیزدی سیدامیرحسین 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214003 اسدالهی امین 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214116 فخریان روغنی  مروارید 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214044 رحمانی امیررضا 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  98214036 داودی زواره  فرناز 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214061 صادقی  مریم

 حقوق  حقوق  کارشناسي ق حقو 97214113 هداوند علی 

 حقوق  حقوق   کارشناسي حقوق  98214112 خسروشاهی وفائی  علی 

 حقوق   حقوق   کارشناسي حقوق  98214026 حکیمی پور آیدا 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  98214087 کاظمی مهسا 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  98214088 کدخدایی الیادرانی محمدرضا 

 حقوق  حقوق   کارشناسي حقوق  98214014 پورمند علی 

 حقوق  حقوق   کارشناسي حقوق  98214084 قاسمی  شهرزاد 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  98214074 عسگراوالدی  صدرالدین 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214106 نوروزی  عرفان 

رجب پور   حسن 

 رودمعجنی 
 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  97214044

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  97214082 کاویانی  علی 

 حقوق  حقوق  کارشناسي حقوق  99214036 حیدری  کارن 

حقوق تجارت بین   98414070 جوان موالیی  امیرحسین 

 الملل 
 حقوق  حقوق  کارشناسي ارشد 

 حقوق   حقوق  کارشناسي حقوق  99214017 بنائی خیرآبادی  فاطمه 

 حقوق   حقوق  کارشناسي حقوق  98214022 چراغی زهرا 
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 انجمن علمی دانشجویی علوم محیطی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  تحصیلی رشته 

 علوم محیطی  علوم محیطی   کارشناسي ارشد  محیط زیست  97425049 شاهمرادی  علی 

برنامه ریزی   99425034 صغیری  اقلیما 

 محیط زیست 
 علوم محیطی   علوم محیطی   کارشناسي ارشد 

علوم و مهندسی   98525001 ابراهیمی  الهام 

 محیط زیست 
 علوم محیطی  علوم محیطی   دکتري

برنامه ریزی   99425023 درویشی  گلناز 

 محیط زیست 
 علوم محیطی   علوم محیطی   کارشناسي ارشد 

 علوم محیطی  علوم محیطی  دکتری آگرواکولوژی  97525005 خیری  محمد

 

علمی دانشجویی فناوری معماری انجمن   

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

معماری و   کارشناسي ارشد  فناوری معماری  99419097 زهتابچی امیررضا 

 شهرسازی 
 فناوری معماری 

معماری و   کارشناسي ارشد  فناوری معماری  99419026 احمدزاده  اعظم 

 شهرسازی 
 فناوری معماری 

مهندسی معماری  99419112 شفق  حسان 

 گرایش بایونیک
شهرسازی و   کارشناسي ارشد 

 معماری
 فناوری معماری 

- فناوری معماری 99419090 رستگار سیده سنا 
 بیونیکمعماری 

معماری و   کارشناسي ارشد 

 شهرسازی 
 فناوری معماری 

معماری و   کارشناسي ارشد  فناوری معماری  99419026 احمدزاده  اعظم 

 شهرسازی 
 فناوری معماری 
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 انجمن علمی دانشجویی معماری منظر

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  تحصیلی رشته 

 علمی 

معماری و شهر   کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  99419140 قره گوزلو  فاطمه 

 سازی 
معماری 

 منظر
معماری  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  99419032 آقاباالیی سارا 

 منظر
معماری  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  98419277 سرشتی  نیکو 

 منظر
معماری  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  98419035 برزگر سمیرا 

 منظر
معماری و شهر   کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  99419091 رعنائی پور زهره 

 سازی 
معماری 

 منظر
معماری  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  مهندسی معماری منظر  99419141 قهرمانی سپیده 

 منظر

 

 

وری انجمن علمی دانشجویی زیست فنا  

 نام )نام( 
نام )نام  
 )
ی

 خانوادگ
 شماره دانشجوی  

رشته  
 تحصیل 

 نام دانشکده  مقطع تحصيل  
نام انجمن  

 علیم

سید  
 احسان

 کارشناس   زیست فناوری  99231070 صدریان 
علوم و فناوری  

 زیست  
 زیست فناوری 

 کارشناس   زیست فناوری  99231022 بامدادبجستان   نرگس 
علوم و فناوری  

 زیست  
 زیست فناوری 

 کارشناس   زیست فناوری  98231017 امایم محمد 
علوم و فناوری  

 زیست  
 زیست فناوری 

 کارشناس   زیست فناوری  99231059 زارع  فاطمه
علوم و فناوری های  

 زیست  
 زیست فناوری 

 ساناز 
ّری دولت  

ُ
د

 آبادی 
ي  زیست فناوری  99531009  دکت 

علوم و فناوری  
 زیست  

 زیست فناوری 

 کارشناس   زیست فناوری  99231010 آقان   مهدی 
علوم و فناوری  

 زیست  
 زیست فناوری 

 کارشناس   بیوتکنولوژی  99231058 رسویل آبت    ناهید 
علوم و فناوری  

 زیست  
 زیست فناوری 

 کارشناس   بیوتکنولوژی  99231110 مخف   محمدامی   
علوم و فناوری  

 زیست  
 بیوتکنولوژی 

ضا   کارشناس   بیوتکنولوژی  99231072 صمدی  علی 
علوم و فناوری  

 زیست  
 بیوتکنولوژی 
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مواد اولیه داروییانجمن علمی دانشجویی گیاهان و    

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی مکانیک و انرژی 

 نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی  ( نام خانوادگی)نام  ( نام)نام 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی مکانیک  99236026 آهنگربهانی علی 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی مکانیک  98236103 نوروزی  آرمان 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی مکانیک  99236096 فاطمی  علیرضا 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی مکانیک  99236079 شیخ ممو سروش 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مکانیک مهندسی  97236074 قادری  سینا 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی انرژی 98236065 صدرائی سایه 

 مکانیک و انرژی کارشناسي ارشد  مهندسی مکانیک  99436003 خشائی علیرضا 

 مکانیک و انرژی کارشناسي مهندسی مکانیک  98236011 امیرحسینی خشایار 

 

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
رشته  

 تحصیلی 
 نام انجمن علمی  دانشکده نام  مقطع تحصیلي 

شیمی  98412036 طاهری  امیدرضا 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

شیمی  99412046 هوشیار محمود 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 دارویی گیاهان و مواد اولیه 

شیمی  99412002 پارساپور سپیده 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

شیمی  99412017 حسینخانی مهدی 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

شیمی  400512006 فتاحیان فرناز 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   دکتري

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

شیمی  99412013 ترکاشوند رضوان 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد  فیتوشیمی 98412045 فروزنده  پگاه 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 

محمد  

 امین 
شیمی  98412006 انساندوست 

 دارویی
گیاهان و مواد اولیه   کارشناسي ارشد 

 دارویی
 گیاهان و مواد اولیه دارویی 



 
 1400-1401 تحصیلی  اسامی شرکت کنندگان در انتخابات انجمن های علمی سال

 
 

 

 انجمن علمی شهرسازی 

 

 

 

 انجمن علمی جغرافیا 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي ارشد  آب و هواشناسی محیطی  98421005 احمدی براتی فرزانه 

 جغرافیا  علوم زمین دکتري جغرافیا  98521036 محمدلو  معصومه 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي جغرافیا  98221060 مسعود  ریحانه 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي جغرافیا  98221034 شاهچراغ  سید علی 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي جغرافیا  99221018 پوربرقعی سید محمد علی 

 جغرافیا  علوم  زمین کارشناسي جغرافیا  96221043 عبادی موید زهرا 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي جغرافیا  99221056 طاهری  کیانا 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسي جغرافیا  99221073 مامقانی نژاد  بهاره 

 جغرافیا  علوم زمین کارشناسی جغرافیا  98221025 دوانی پانته آ 

 

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

  

 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 شهرسازی  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  طراحی شهری  99419003 امینی  الهه 

 شهرسازی  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  برنامه ریزی شهری  99419017 فرهادی  فیروزه 

 شهرسازی  معماری و شهرسازی  کارشناسي طراحی شهری  99419130 علیزاده مطلق  یوسف 

 شهرسازی  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  طراحی شهری  99419124 عبدلی امیرسجاد 

 شهرسازی  معماری و شهرسازی  کارشناسي ارشد  طراحی شهری  99419039 بابائی  شکوفه 
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 انجمن علمی دانشجویی حسابداری

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 علمی 

 حسابداری  و حسابداری  مدیریت  کارشناسي حسابداری  99220134 خواه مرادی  بیتا 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  98220128 محمدی  علیرضا 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  99220024 بناها  نگار 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  98220143 مهدی پور  حسین 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  98220106 قمالغی فاطمه 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  98220094 علی پور مالک  محمدرضا 

 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  99220097 اوانکی عبدالهی  معصومه 

 حسابداری  و حسابداری  مدیریت  کارشناسي حسابداری  98220106 قمالغی فاطمه 

ارغوان  

 سادات 
 حسابداری  مدیریت و حسابداری  کارشناسي حسابداری  98220165 میرحسینی

 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی 98233060 ناصحی فر  مهدیه 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی کاربردی 98233001 ابراهیم زاده الهام 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  98233003 احمدی جزنی سمیرا 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی کاربردی 98233062 هوشمند فرزین 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  98233032 صالح الهه 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  98233031 شیروانی زهرا 

 شیمی شیمی و علوم نفت  کارشناسي شیمی محض  98233057 مهدی پور  آیناز 

 شیمی علوم شیمی و نفت  کارشناسي شیمی محض  97233061 نوپوش  فاطمه 
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عباسپور انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق  

 

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

کارشناسي  مهندسی برق 98442298 طالیی نوید 

 ارشد 
 مهندسی برق عباسپور مهندسی برق

مهندسی برق سیستم های   98442043 امیرکوهی رحمان 

 قدرت 
کارشناسي 

 ارشد 
 مهندسی برق عباسپور مهندسی برق

کارشناسي  مهندسی برق 98442369 قریبی حسن 

 ارشد 
 مهندسی برق عباسپور مهندسی برق

 مهندسی برق عباسپور مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 98242035 تقی لو زینب 

 مهندسی برق عباسپور برق عباسپور کارشناسي مهندسی برق 97242097 شوشیان هدیه 

 مهندسی برق عباسپور مهندسی برق دکتري مهندسی برق 400549017 شبیری سید محمد 
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 انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
مقطع  تحصیلی رشته  شماره دانشجویی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222059 صادقی  سید محسن 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  98222049 ساجدی پور  مهدیه 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  98222065 طاهری  نیما 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222085 کربالیی شعبانی  محمد

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222107 نثاری مبین 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  98222005 اصغری واحد  امیرحسین 

شعبانی  امیرحسین 

 شهربابکی 
 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222052

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  98222044 رضائی حسین 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  98222078 کاظمی آرمان 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي کامپیوتر علوم 97222041 رشادی  محمدعلی 

کارشناسي  داده کاوی , 99422172 محمدزمانی مجید 

 ارشد 
 کامپیوتر علوم  علوم ریاضی 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  97222009 باباجانی  امیرحسین 

کارشناسي  علوم کامپیوتر  97222053 صالح علی 

 ارشد 
 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222120 لنگری زاده  محمدحسین 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتری 99222011 افروزی  علیرضا 

 علوم کامپیوتر  علوم ریاضی  کارشناسي علوم کامپیوتر  99222117 هاشمی سید روح للا 
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 انجمن علمی دانشجویی فیزیک

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

 فیزیک فیزیک کارشناسي فیزیک 98216041 یاراحمدی  فاطمه 

 فیزیک فیزیک کارشناسي فیزیک 97216023 فرهادی  علی 

 فیزیک فیزیک کارشناسي فیزیک 98216024 سبزی  هومن 

 فیزیک فیزیک کارشناسي فیزیک 97216016 صادقی نژاد  امیر 

 فیزیک فیزیک کارشناسي فیزیک 98216011 بیات زهرا 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی زبان روسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان روسی  97211295 نصیرپور نگار 

 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان روسی  98211097 داداش پور  زهرا 

 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات روسی  98211303 نامنی  مهرانه 

 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان روسی  97211104 رجبی زهرا 

زبان و ادبیات روسی و   98211060 تدین  نگار 

 اسالوی 
 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي

ادبیات روسی و  زبان و  97211209 قدیمی محمدرضا 

 اسالوی 
 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي

 روسی  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان و ادبیات روسی  97211114 رضائی علیرضا 

 

 

 

 

 

 



 
 1400-1401 تحصیلی  اسامی شرکت کنندگان در انتخابات انجمن های علمی سال

 
 

 انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی 

موسی زاده   محمد امین 

 بالسی
 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 98221064

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 98221033 سالخورده  شهره 

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي شناسیزمین  400221081 هاشمی نسب  فاطمه 

نجفی  هانیه السادات 

 اصفهانی
 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 400221077

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 400221060 فوالدی  مینا 

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي شناسیزمین  99221059 عرفانیان  عرفان 

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 98221055 لطفی  علی 

 زمین شناسی علوم زمین کارشناسي زمین شناسی 98221047 کاشانی سپیده 

 

 انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  98217094 میرزایی شایان 

کریمی  ابوالفضل 

 قدوسی 
 سیاسی علوم  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  99217092

 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي سیاسی  علوم 97217054 شمس  امیرمهدی 

 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  98217012 امیرپناه فر علی 

هفت  ارشیا 

 برادران
 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  99217118

جمالی  محمدحسین 

 زواره 
 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  98217021

مهدوی   آیدا 

 آستانه
 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  99217111

 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  99217025 رحمتی علیرضا 

 علوم سیاسی  اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي علوم سیاسی  98217030 لوخدابنده سپهر 
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 انجمن علمی دانشجویی مطالعات منطقه ای 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  تحصیلی رشته 

 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد  روابط بین الملل  99417242 هاشم پوریان محمدحسین 

 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد  روابط بین الملل  99417209 مشهدی حسینی زهرا 

 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد  الملل روابط بین 99417009 رجب زاده  علی 

 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد  روابط بین الملل  99417018 ابراهیمی  سهراب 

مطالعات منطقه   99417005 ترابی نسترن 

 ای 
 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد 

 مطالعات منطقه ای   اقتصاد و علوم سیاسی  کارشناسي ارشد  روابط بین الملل  99417221 میرزائی پارسا محیا 

 

 انجمن علمی ودانشجویی مهندسی عمران 

شماره   ( نام خانوادگی)نام  ( نام)نام 

 دانشجویی 
مقطع  رشته تحصیلی 

 تحصیلي 
نام انجمن   نام دانشکده 

 علمی 

 عمران عمران  کارشناسي عمران 98235001 ابراهیم آبادی  پریسا 

 عمران عمران  کارشناسي عمران 99235019 بوالحسنی  نگار 

 عمران عمران کارشناسي عمران 98235051 موسوی َشعرباف  سید امین 

 عمران عمران  کارشناسي عمران 99235058 طباطبایی فر  سید محمد امین 

 عمران عمران کارشناسي عمران 99235003 احمدی  فرشته 

 عمران عمران کارشناسي عمران 98235019 سرداشتانی فاطمه 

 عمران عمران کارشناسي عمران 98235048 مرادی  مهران 

 عمران عمران  کارشناسي عمران 99235007 آقابابایی  ساغر 

 عمران عمران  کارشناسي عمران 99235066 غفاریان  محمد

 عمران عمران  کارشناسي عمران 99235010 امیری توسلی  علیرضا 

 عمران عمران کارشناسي عمران 99235029 چاوشی  سید حمیدرضا 

کارشناسي  حمل و نقل -عمران 99435081 خیراندیش محمدرضا 

 ارشد 
 عمران عمران 

محمدحسینی  محمد

 طاهری 
 عمران عمران کارشناسي عمران 98235044

 عمران عمران کارشناسي عمران 97235009 برزگری  امیرعلی 
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 انجمن علوم ورزشی 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 علوم ورزشی  تندرستی علوم ورزشی و  کارشناسي علوم ورزشی  98224030 روحی  مجتبی

 علوم ورزشی  علوم ورزشی و تندرستی  کارشناسي علوم ورزشی  98224051 میری سید علی 

 علوم ورزشی  علوم ورزشی و تندرستی  کارشناسي علوم ورزشی  98224034 صفرپور  محمدرضا 

کارشناسي  روان شناسی ورزش  99424069 فرزانه  مهیا 

 ارشد 
 علوم ورزشی  علوم ورزشی 

 علوم ورزشی  علوم ورزشی و تندرستی  کارشناسي علوم ورزشی  98224017 حمیدی پارسا 

آسیب شناسی ورزشی و   99424027 براتی عطاللا 

 حرکات اصالحی 
کارشناسي 

 ارشد 
 علوم ورزشی  علوم ورزشی و تندرستی 

 علوم ورزشی  علوم ورزشی  کارشناسي علوم ورزشی  97224031 مجیری  خسرو 

اسیب شناسی و حرکات   99424001 بخشنده امیراحسان 

 اصالحی 
کارشناسي 

 ارشد 
 علوم ورزشی  علوم ورزشی و تندرستی 

 علوم ورزشی  ورزشی تربیت بدنی و علوم  کارشناسي علوم ورزشی  98224046 کمالی نفیسه 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی فسلفه

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

 فلسفه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ارشد  فلسفه  99411289 نقدی الناز 

 فلسفه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ارشد  فلسفه  99411228 نیا کیوان شایان 

 فلسفه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ارشد  فلسفه  99411058 اعوانی شادی 

 فلسفه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي فلسفه  98211116 دینی کلهری سارا 

 فلسفه  ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ارشد  فلسفه  99411071 ایرانمنش علیرضا 
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 انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک

 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی  ( نام خانوادگی)نام  ( نام)نام 

 مکاترونیک برقمهندسی  کارشناسي مهندسی برق 99242066 رحیمی جعفری  محمدرضا 

 مکاترونیک مهندسی برق   کارشناسي مهندسی مکانیک  99236068 سرشار  مهدی 

 مکاترونیک مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 97242034 اردکانیجان محمود 

 مکاترونیک برقمهندسی  کارشناسي مهندسی برق 99242154 یاراحمدی بافقی  فهیمه 

 مکاترونیک مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 97242011 اصفهانی عباس 

 مکاترونیک مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 98242048 حاجیان سحر 

 مکاترونیک مهندسی برق کارشناسي مهندسی برق 98242044 جوادی  فاطمه 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی هوا فضا

 ( نام)نام 
نام  )نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 رشته تحصیلی 

مقطع 

 تحصیلي 
 نام دانشکده 

نام انجمن  

 علمی 

 هوافضا  فناوری های نوین و مهندسی هوافضا کارشناسي مهندسی هوافضا  99229041 سعادتی امیرحسام 

 هوافضا  فناوری های نوین ومهندسی هوافضا کارشناسي مهندسی هوافضا  99229047 کاکایی  علی 

 حمید 
رحمانی 

 نکو
 هوافضا  فناوری های نوین و مهندسی هوافضا کارشناسي مهندسی هوافضا  99229037

 هوافضا  فناوری های نوین و هوافضا  کارشناسي مهندسی هوافضا  400229012 عرب  سید محمد 

 پریناز 
شریعت  

 بهادری
99229043 

 
 هوافضا 

 هوافضا  فناوری های نوین و مهندسی هوافضا کارشناسي
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 انجمن علمی دانشجویی مهندسی هسته ای 

مقطع  رشته تحصیلی  شماره دانشجویی  ( خانوادگینام )نام  ( نام)نام 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

حسن زاده سوخته   علی اکبر 

 کالئی 
 مهندسی هسته ای  مهندسی هسته ای  دکتري چرخه سوخت  98530006

 مهندسی هسته ای  مهندسی هسته ای  دکتري چرخه سوخت  98530017 ناصر بگی آزاده 

 مهندسی هسته ای  مهندسی هسته ای  دکتري چرخه سوخت  97530009 داداش زاده  سعید 

 مهندسی هسته ای  مهندسی هسته ای  دکتري چرخه سوخت  400530004 صفری  منیر 

 هسته ای مهندسی  مهندسی هسته ای  دکتري راکتور 98530006 خواجیان  صابر 

 

 

کامپیوترانجمن علمی دانشجویی مهندسی   

 ( نام خانوادگی)نام  ( نام)نام 
 

 شماره دانشجویی 
 رشته تحصیلی 

مقطع 

 تحصیلي 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  98243097 محمدزاده اصل  محمدرضا 
مهندسی و علوم  

 کامپیوتر 
 کامپیوتر مهندسی 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  97243023 حالجی  بیدگلی امیر 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  99243084 راعی امیررضا 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  97243103 نورانی امیرعلی 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  98243021 حیدری نسب  نیما 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  97243042 شکری  علی 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  98243026 رضائی زینب سیده 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  400243046 شکری مقدم کسمایی  رومینا 
مهندسی و علوم  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 

 کارشناسي مهندسی کامپیوتر  98243061 نصیری محمد حسام 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 
 مهندسی کامپیوتر 
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 انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی

 

نام  )نام  ( نام)نام 

 ( خانوادگی 
شماره  

 دانشجویی 
 نام انجمن علمی  نام دانشکده  مقطع تحصیلي  رشته تحصیلی 

کارشناسي  آموزش زبان انگلیسی 99411028 مجرد قره باغ سپیده 

 ارشد 
 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات انگلیسی  98211219 فتحی  علی 

کارشناسي  ادبیات انگلیسی  99411017 رضایی نیلوفر 

 ارشد 
 زبان انگلیسی علوم انسانیادبیات و 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات انگلیسی  99211246 عدالت دوست  بهناز 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 98211315 نوبریان  امیرحسین 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211068 تجالیی فر مهدی  

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211105 حمادی  نرگس 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211306 نمازی حنانه 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211036 انصاری  فائزه  

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211048 باقری  نسترن 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211068 تجالئی فر مهدیه 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211118 خسرویان  سجاد 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي ادبیات انگلیسیزبان  و  400211204 غفاری علیرضا 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211175 شوبیری  کیمیاسادات 

 زبان انگلیسی انسانیادبیات و علوم  کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211019 اسفهالنی علی 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211320 یکرنگی  نرگس 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211296 میرقادری  فاطمه 

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211291 مهری مهراب  

 زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی کارشناسي زبان  و ادبیات انگلیسی 400211184 صدیق چافی  سینا 
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 و تشکیل نشده اند:  انجمن هایی که به حد نصاب نرسیده اند

 انجمن علمی دانشجویی تاریخ تمدن 

نام )نام   نام )نام( 
 )
ی

 خانوادگ
شماره  
 دانشجوی  

مقطع   رشته تحصیل 
 تحصيل  

نام انجمن   نام دانشکده 
 علیم

حسی    تاری    خ تمدن ملل   99423057 کرمان   امی 
 اسالیم 

 تمدن تاری    خ  الهیات و ادیان  کارشناس  ارشد 

 
 
وط به معرف  Anjomanelmi.sbu1@gmail.comآدرس به 1400/07/29نفر تا تاری    خ  4تشکیل انجمن مشر

 

 

 انجمن علمی دانشجویی معارف اسالمی 

نام )نام   نام )نام( 
 )
ی

 خانوادگ
شماره  
 دانشجوی  

مقطع   رشته تحصیل 
 تحصيل  

نام  
 دانشکده

 نام انجمن علیم

کارشناس    مدرس اخالق اسالیم  98423033 دلخروشان  زهرا
 ارشد

 معارف   الهیات

عصابر   مینا
 پورک 

کارشناس    مدرس معارف اسالیم گرایش  99423044
 ارشد

 معارف   الهیات

کارشناس    مدرس معارف اسالیم گرایش   99423014 بختیاری  راضیه
 ارشد

 معارف   الهیات

 Anjomanelmi.sbu1@gmail.comآدرس   به 1400/07/29یخ فر تا تارن 2تشکیل انجمن مشروط به معرفی

 

 انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی 

نام )نام   نام )نام( 
 )
ی

 خانوادگ
شماره  
 دانشجوی  

نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصيل   رشته تحصیل 
 علیم

زبان شناس گرایش   99411107 خالدی  زینب 
 آزفا 

 زبان شناس  زبان و ادبیات فارس  کارشناس  ارشد 

 Anjomanelmi.sbu1@gmail.comآدرس به   1400/07/29نفر تا تاریخ 4تشکیل انجمن مشروط به معرفی  
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 انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق ولنجک 

نام )نام   نام )نام( 
 )
ی

 خانوادگ
شماره  
 دانشجوی  

نام انجمن   نام دانشکده  مقطع تحصيل   رشته تحصیل 
 علیم

مهندس برق و   کارشناس   مهندس برق 99242157 رسویل بهراد
 کامپیوتر 

 برق ولنجک 

سید  
 محمد 

مهندس برق و   کارشناس  ارشد  مهندس برق   99442309 علوی 
 کامپیوتر 

 برق ولنجک 

عل   برق ولنجک  مهندس برق کارشناس   مهندس برق 98242126 قم  امی 

حسی     برق ولنجک  مهندس برق کارشناس   مهندس برق 98242067 رجتی زرگایه امی 

  
 
وط به معرف  Anjomanelmi.sbu1@gmail.comآدرس 29/ 07/ 1400نفر تا تاری    خ 1تشکیل انجمن مشر

 


