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 94 آبانماه اترخی:      اندانشجوی  انتخابات شورای صنفیعنوان:

 شرح رویداد:

ااه اهی دانشجویی گرگزار گردید  رد یازدهم ودوازدهم آبانماهتوهج هب دستورالعمل اجرایی آنیی انهم شورای صنفی، انتخابات شورای صنفی دانشجویان دااگشنه رد مورهخ اهی با  رد دور اول  دو رحله   نی داهدکشه اه ووواب

مجتمع رپ
ااههای بوعلی،گلستان ومطهری اعضا شورای حد نصاب الزم آرا را کسب نموده وتعیین شدند کاندیداتوراهی  ااه رپدس  لامووند رد دور داهدکشه دندانپزشکی ووواب مجتمع گلدت  و وواب

دوم هک رد روز دس  لامووند، 

با کسب رتشیبین آرا هب عنوان دبیر شورای  ساسان فراهدی باجولیرد اولین نشس  دبیران شورای صنفی واحداه آاقی گرگزار شد هب راقبت رپداخت  و اعضا منتخب معحفی شدند  41/1/31دوشنب  مورهخ 

 انتخاب شد  دانشجویان   صنفی رحکزی 

 احدهااسامی  اعضای شورای صنفی منتخب و

 واحد نوع عضویت نام نام خانوادگی ردیف واحد نوع عضویت نام نام خانوادگی ردیف

 مجتمع گلدشت عضو اصلی محبوبه کوشکی 41 مجتمع کمالوند دبیر شورا جبار سوری 4

 دانشکده  دندانپزشکی دبیر شورا محمد خوشبخت 41 مجتمع کمالوند عضو اصلی محمد مهدی بازگیر 2

 دانشکده  دندانپزشکی عضو اصلی محمد مهدی کیافر 41 مجتمع کمالوند عضو اصلی کامیار صفاری مقدم 9

 دانشکده  دندانپزشکی عضو اصلی مینا اسد زاده 41 مجتمع کمالوند عضو اصلی امیر محمد فتحی بیرانوند 1

 گاه  پردیسخواب دبیر شورا مسلم اختیار 41 مجتمع کمالوند عضو اصلی محمد امین فروتن 1

 خوابگاه  پردیس عضو اصلی مهدی امرایی 43 مجتمع کمالوند عضو اصلی ماجده قائد رحمت 1

 خوابگاه  پردیس عضو اصلی علی باقر صاد 22 مجتمع کمالوند عضو اصلی آناهیتا کیوان داریان 1

 خوابگاه گلستان دبیر شورا مریم جلیلی 24 مجتمع گلدشت دبیر شورا سهیال حسنوند 1

 خوابگاه بوعلی دبیر شورا ساسان فرهادی باجولی 22 مجتمع گلدشت عضو اصلی زینب اکبری اسد آباد 3

 خوابگاه بوعلی عضو اصلی امین یوسفوند 29 مجتمع گلدشت عضو اصلی پوریا رمضانی 42

 خوابگاه  مطهری دبیر شورا الله جاللی 21 مجتمع گلدشت عضو اصلی مسعود سروری 44

 خوابگاه  مطهری عضو اصلی سمیرا ملکی 21 مجتمع گلدشت عضو اصلی کری عالممهتاب عس 42

  خوابگاه  مطهری عضو  اصلی عاطفه کالهی 21 مجتمع گلدشت عضو اصلی مهدیه فرهادیان 49
 اندانشجوی  انتخابات شورای صنفی عک  رویداد:

  



  

 


