
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 باسمه تعالی

20/08/99 

 با احترام

 حسین ثانی قالهر

 دانشجویی-دبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی

 دانشگاه بیرجند

 1398ش د//303

 دانشجویان محترم دانشگاه بیرجند

 و تحیات؛ باسالم

 

ه انتخابات منتخبین بیست و یکمین دور پیوست لیست اسامیاحتراما به 

ور شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه بیرجند تقدیم حض

 میگردد.

آیین نامه تاسیس و ، پایبندی به با اتکال به الطاف الهی امید است منتخبین

و در جهت  فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

  حداکثر توان خود را به کار گیرند. شگاهعلمی دان های سند پیشبرد

 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 

 انشجویی زیست شناسید علمی انجمن -1

 توضیحات اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  محجوبی محمدحسین 1

 اصلی محمدی زهرا 2

 اصلی  قاسمی محدثه 3

 اصلی  نظری امیرحسین 4

 اصلی  زاده حجی فائزه 5

 علی البدل  پیکری کوثر 6

 علی البدل  شادی محدثه 7
 

 ریاضیانشجویی د علمی انجمن -2

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  محمودی فاطمه 1

 اصلی  زینلی الهام 2

 اصلی  دهقانی فرزانه 3

 اصلی  مهربان زینب 4

 اصلی  زینلی مهیا 5

 علی البدل  ابادی مهدی امیرحسین 6

 علی البدل  محمودی فاطمه 7
 

 سیاسیعلوم انشجویی د علمی انجمن -3

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  دوجی لی حاجی مردان 1

 اصلی  اسماعیلی فهیمه 2

 اصلی  فنودی زینب 3

 اصلی  مقدسیان اسما 4

 اصلی  غالمی زینب 5

 علی البدل  عطایی اهلل امان 6

 علی البدل  الدینی معین السادات مهدیه 7
 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 

  زمین شناسی انشجویید علمی انجمن -4

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  غفوری فائزه 1

 اصلی  فیاضی فریال 2

 اصلی  زاده قلی فاطمه 3

 اصلی  حسینی زهرا 4

 اصلی  دهقان مهسا 5

 علی البدل  رجائی مصطفی 6

 علی البدل  نخعی فاطمه 7
 

 علوم باغبانی انشجویی د علمی انجمن -5

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  علیا دربندی رجبی مرتضی 1

 اصلی  پور عباس مریم 2

 اصلی  طاهرپور محسن 3

 اصلی  مسلمی زهرا 4

 اصلی  کاهنی نجمه 5

 علی البدل  محمودی نیلوفر 6

 علی البدل  سرفرازی مریم 7
 

 زبان و ادبیات فارسی انشجویید علمی انجمن -6

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  ارامجو زهرا 1

 اصلی  درودی مهسا 2

 اصلی  افقوئی محمدحسین 3

 اصلی  پور تقی فاطمه 4

 اصلی  شفیعی فاطمه 5

 علی البدل  کالئی مبینا 6

 علی البدل  خویش بی بتول 7
 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 باستان شناسیانشجویی د علمی انجمن -7

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  وندا فوالدی محمدامین 1

 اصلی  سعدی احمدی نیما 2

 اصلی  زاده عبداله زهرا 3

 اصلی  فر اسالمی حدیث 4

 اصلی  پوران حسن مریم 5

 علی البدل  صابر یعقوبی نرگس 6

 علی البدل  کاکایی چم روستایی راضیه 7
 

  روان شناسی انشجویید علمی انجمن -8

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  مسعودی عارفه 1

 اصلی  نیاعدالتی قلی نادیا 2

 اصلی  محمدی معصومه 3

 اصلی  عباسی حسن 4

 اصلی  مالکی علی 5

 علی البدل  مود قالسی فرناز 6

 علی البدل  سیاری مینا 7
 

 حقوق انشجویید علمی انجمن -9

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  غالمرضانژادفردوس امیرحسین 1

 اصلی  گردی دستی فرزانه 2

 اصلی  ایزدخواه دانیال 3

 اصلی  علیزاده مهدی 4

 اصلی  اذر زینب 5

 علی البدل  فردوسی دوزنده محبوبه 6

 علی البدل  توانا فاطمه 7
 

 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 جغرافیاانشجویی د علمی انجمن -10

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  عثمانی مبینا 1

 اصلی  هادی مریم 2

 اصلی  اسفزار خسروی فاطمه 3

 اصلی  مودی فاطمه 4

 اصلی  وصفی صادقی فاطمه 5

 علی البدل  چترودی زاده غالم فهیمه 6

 علی البدل  پور شایان فاطمه 7
 

 عمرانانشجویی د علمی انجمن -11

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  سجادی هادی 1

 اصلی  اردکانی وحیدیان محمدیوسف 2

 اصلی  ابادی فتح مهدیس 3

 اصلی  طناک خسروی فاطمه 4

 اصلی  جمهوری پونه 5

 علی البدل  احراری حمیداهلل 6

 علی البدل  علیمی ریحانه 7
 

 فرشانشجویی د علمی انجمن -12

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  پور جاویدان عادله 1

 اصلی  زجاجی سارا سیده 2

 اصلی  جمالی زهرا 3

 اصلی  رخشانی مریم 4

 اصلی  اهار هانیه 5

 علی البدل  اسمعیلی زهرا 6

 علی البدل  نسب هاشمی محدثه سیده 7
 

 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 فیزیکانشجویی د علمی انجمن -13

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  صدر توکلی محمدسعید 1

 اصلی  افسرده سینا 2

 اصلی  فر سلیمانی سحر 3

 اصلی  بمپوری محدثه 4

 اصلی  شمی مرادی مهشید 5

 علی البدل  نجاری فاطمه 6

 علی البدل  زادگان قریشی سادات محدثه 7
 

 هنر اسالمیانشجویی د علمی انجمن -14

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  ابراهیمی الناز 1

 اصلی  رمضانی مهال 2

 اصلی  پناه یزدان سعیده 3

 اصلی  تاجداراکبراباد مائده 4

 اصلی  فر عدالتی زهره 5

 علی البدل  پور حسین سادات فاطمه 6

 علی البدل  ساالری فهیمه   7

   پور کرمانی محدثه 8
 

 مکانیکانشجویی د علمی انجمن -15

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  شاهی وحید 1

 اصلی  علیکی جواد 2

 اصلی  یوسفی صادق 3

 اصلی  سورگی مهدی 4

 اصلی  محمدی محمدامین 5

 علی البدل  بخت جوان محمدحسین 6

 علی البدل  جعفری محمدصادق 7
 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 مدیریت ورزشیانشجویی د علمی انجمن -16

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  عرفانیان احسان 1

 اصلی  محمدی سجاد 2

 اصلی  رخشانی امیر 3

 اصلی  مقدسیان حسین 4

 اصلی  احمدی راضیه 5

 علی البدل  احمدی الهام 6

 علی البدل  ابراهیمی زهرا 7
 

 تاریخانشجویی د علمی انجمن -17

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  مزینانی سیدمحمدرضا 1

 اصلی  خلیلی ابوالفضل 2

 اصلی  محمدی عالیه 3

 اصلی  افغان محمداله 4

 اصلی  بابااحمدی صادقی پگاه 5

 علی البدل  چاپاری فاطمه 6

 علی البدل  عطاپور کوثر 7

 البدلعلی   تبادکان عملی مجتبی 8
 

  کامپیوتر انشجویید علمی انجمن -18

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  نژاد قهرمانی بنیامین 1

 اصلی  پور حسین متین 2

 اصلی  نجفی علی 3

 اصلی  پور علی عاطفه 4

 اصلی  کریمی محمدحسین 5

 علی البدل  فهندری مرادزاده مرتضی 6

 البدلعلی   یعقوبی سامان 7
 

 



نجمن اهی علمی دانشجویی
 دااگشنه بیرجند نتایج بیست و یکمین دوره انتخابات ا

 به ترتیب آراء
 

 

  بین رشته ای مخترعین انشجویید علمی انجمن -19

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  قالهر ثانی حسین 1

 اصلی  جعفری محمدصادق 2

 اصلی  محمدی محمدامین 3

 اصلی  زیدی امیر 4

 اصلی  نژاد هادی سعید 5

 علی البدل  علیزاده مهدی 6

 علی البدل  حسینی سیدامیرحسین 7

 

 مدیریت سبزبین رشته ای  انشجویید علمی انجمن -20

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  قالهر ثانی حسین 1

 اصلی  پناه رحمان سلمه 2

 اصلی  ذبیحی سلمان 3

 اصلی  مود قالسی فرناز 4

 اصلی  شادی محدثه 5

 علی البدل  نژاد غالمی عرفان 6

 علی البدل  نجفی فاطمه 7
 

 بین رشته ای اقتصاد مقاومتیانشجویی د علمی انجمن -21

 رشته تحصیلی اسامی برگزیدگان ردیف

 اصلی  قالهر ثانی حسین 1

 اصلی  مزینانی سیدمحمدرضا 2

 اصلی  زیدی امیر 3

 اصلی  محمدی عالیه 4

 اصلی  علیزاده مهدی 5

 علی البدل  شادی محدثه 6

 علی البدل  نجفی فاطمه 7
 

 


	303- اعلام نتایج انتخابات
	ضضضضض

