
 
 
 
 
 
 

  انجمنهاي علمی انتخابات نتایج
  97اردیبهشت 

  انجمن صنایع
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اصلی    19  محمديزهرا   1
 اصلی    13  ترابیزهرا   2
 اصلی    12  افقريحجت   3

 اصلی    10  حاجی اربابیامیررضا   4
 اصلی    5  احمدزادهآسیه   5

  
  

  انجمن مهندسی شیمی
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
  اصلی    54  آقا نوريمحمد   1
 اصلی    53  هاللی ستوده مهدي   2

 اصلی    51  برجیمیالد   3
 اصلی    50  گل محمديامیرحسین   4
 اصلی    46  مقدممیالد   5

  علی البدل    34  صادقیامیررضا   6
  علی البدل    28  جان نثاريمحمدرضا   7
      21  ربیعیمیکائیل   8
      20  طیبی مقدورمهدي   9
      19  خرم شاهیملیکا   10
      19  سیادتیفهیمه   11

  
  

  انجمن نانو فناوري
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    50  احمدرضا شفیعی  1
 اصلی    41  طاهريرضا   2
 اصلی    39  بیاتفاطمه   3
 اصلی    39  امینیدلینا   4
 اصلی    36  سیدعلی خوش لهجه  5
 علی البدل    26  سلیمانیعلی   6

 علی البدل    25  فرزانگانهادي   7

     24  ابراهیمیمهدي   8

     22  قلی بیگیشهاب رضا   9
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  انجمن زبان

  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    42  امیرحسین احمدي  1
 اصلی    38  علی عبدلی  2
 اصلی    28  میالد هاشمی  3
 اصلی    19  هادي قاویزي  4
 اصلی    11  علی علی حیدري  5

  انجمن فیزیک
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    10  زینب حاصلی زاده  1
 اصلی    4  انصاريمرضیه   2
 اصلی    3  محمدرضا سهرابی فرد  3
 اصلی    2  علیرضا همتی آهویی  4
 اصلی    0  احمد رضا قاسم زاده  5

  انجمن مکانیک
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    16  محمدجواد کریمی  1
 اصلی    15  محمدرضا جمشیدي  2
 اصلی    14  یگانه منصوري  3
 اصلی    13  محمدحسین ملکوتی شاد  4
 اصلی    8  امیرحسین عرب  5
  علی البدل    8  امیر صفا  6

  انجمن رباتیک 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    39  میالد میرزایی  1
 اصلی    26  محمدامین غالمی  2
 اصلی    26  امیرعلی نیک اقبال  3
 اصلی    18  علی براتی  4
 اصلی    17  رضا لطفی  5



 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه برداري انجمن
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  خانوادگینام و نام   ردیف
 اصلی    19  رضا نوروزیان  1
 اصلی    17  حبیب اله زارعی  2
 اصلی    16  علیرضا صیدي گواري  3
 اصلی    15  نسرین کیوانی فر  4
 اصلی    13  مهرداد صابري  5

  انجمن عمران
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    23  سقایی محمدي علی  1
 اصلی    19  ابوالفضل نیک روش  2
 اصلی    18  مجتبی داودي مبشري  3
 اصلی    16  محمدحسین تحریري  4
 اصلی    14  محمدرضا طباطبایی مجد  5
 علی البدل    12  محمدرضا زرگري زاده  6

 علی البدل    3  آرزو مهدي  7



 
 
 
 
 
 

  کانونهاي فرهنگی و هنري انتخابات نتایج
  97اردیبهشت 

  

  
  

  
  

  

  کانون مهدویت
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    70  غازانحدیثه   1
 اصلی    50  صادقیاکبر   2
 اصلی    45  حبیبیفهیمه   3
 اصلی    44  عبدالهیاحمد   4
 اصلی    44  احمديامیررضا   5
 علی البدل    36  عبدي خانیرسول   6

 علی البدل    23  طباطباییهدي   7

  قرآن و عترتکانون 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    38  مهدي پاشازاده  1
 اصلی    29  مهدي حبیبی  2
 اصلی    21  کوثر سلطانی  3
 اصلی    20  رضا قلعه اي  4
 اصلی    14  مجتبی حبیبی  5
 علی البدل    9  غالمرضا یوسفی  6

 علی البدل    8  مهدیه دهقان  7

  کانون اهل بیت
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    60  علیرضا یعقوبی  1
 اصلی    47  سمانه ساکی  2
 اصلی    45  مهدي قلی زاده  3
 اصلی    43  سیدمحمدصادق میرمحمدي  4
     39  شهریار بابایی  5

 علی البدل    39  نفیسه مشکانی  6

 علی البدل    30  توکلیمهدي   7



 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  کانون حجاب و عفاف
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    47  مائده حسین آباد  1
 اصلی    38  نرجس فعله کارظریف  2
 اصلی    33  زینب خاکدامن  3
 اصلی    33  زهرا عیوضی  4
     32  محدثه سعادت خانی  5

البدلعلی     32  زهرا طهماسبی  6  

 علی البدل    23  عاطفه کاوه  7

  کانون شاهد و ایثارگر
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    20  محمدمهدي رنجبر  1
 اصلی    18  مجتبی جمالی تبار  2
 اصلی    17  رضا ابوالقاسمیان  3
 اصلی    17  حسین نجمی  4
 اصلی    13  محمدمهدي الهی پور  5

  کانون رسانه
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    59  عرفان عباسی  1
 اصلی    46  محدثه حیدري  2
 اصلی    39  محمدحسین سلیمی  3
 اصلی    34  محمدمهدي رضوي  4
 اصلی    25  امیرحسین عبدي بوسجین  5

  کانون موسیقی
  اعضاء  توضیحات  مأخوذهتعداد آراء   نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    15  مسعود رحیمی  1
 اصلی    13  محمد صابري  2
 اصلی    12  بنیامین اثیمی  3
 اصلی    9  سیدرضا میرآشتیانی  4
 علی البدل    7  مهدیه غیاث آبادي  5

 علی البدل    4  محمد محبعلی  6



 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

  
                  

  کانون شعر و ادب
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    23  احسان ذبیعی بیدگلی  1
 اصلی    16  مهسا فراهانی  2
 اصلی    11  نفیسه زمانی  3
 اصلی    8  علی موالیی  4
 اصلی    6  امین احمدي  5
 علی البدل    3  امیرصدرا جعفري خباز  6

 علی البدل    3  علی حسنی  7

  هالل احمرکانون 
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  نام و نام خانوادگی  ردیف
 اصلی    67  مرتضوينسرین   1
 اصلی    64  بدیعیفاطمه   2
 اصلی    61  فتوحیمرتضی   3
 اصلی    56  محمديامیرحسین   4
 اصلی    50  خلج  وفاییساالر   5
 علی البدل    37  ابراهیمیمحمدرضا امیر  6

 علی البدل    23  زاده  اسديآذین   7

  کانون همیاران سالمت
  اعضاء  توضیحات  تعداد آراء مأخوذه  خانوادگینام و نام   ردیف
 اصلی    68  غزاله سلیمی  1
 اصلی    49  نسترن مرتضوي  2
 اصلی    46  علی رضایی  3
 اصلی    45  ورکیفاطمه   4
 اصلی    41  ثانیمحمدحسین   5


