
 5931عضویت در شورای صنفی واجد شرایط  اسامی داوطلبان                      

 های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان

 نیمسال رشته مقطع ه دانشجوییشمار نام و نام خانوادگی ردیف

 سوم فلسفه کارشناسی 3153399559 سداله مظفریا  .5

مترجمی  کارشناسی 3953231559 شکان کریمیانا  .3

 انگلیسی

 پنجم

زبان  کارشناسی 3953235531 سعود میر شجاعیانم  .9

 اسپانیایی

 پنجم

 سوم فلسفه کارشناسی 3153333551 سماعیل قائدرحمتیا  .1

 سوم فلسفه کارشناسی 3153991591 هرنگ بهروزنیاب  .1

زبان  کارشناسی 3153231595 وزبه اخلاق نجاتر  .6

 انگلیسی

 سوم

ادبیات  کارشناسی 3953231555 رید رهنماف  .9

 فارسی

 پنجم

ادبیات  کارشناسی 3333933559 هدی درخشانم  .2

 فارسی

 هفتم

مترجمی  کارشناسی 3333233595 حمداردستانیم  .3

 فرانسه

 هفتم

 هفتم زبان فرانسه کارشناسی 3333233536 یدرمظلومح  .59

 هفتم زبان چینی کارشناسی 3333239595 حمدمهدی ناصریم  .55

 پنجم فلسفه کارشناسی 3953333551 حسن شاهسونم  .53

زبان  کارشناسی 3953231559 جادصامعی موسویس  .59

 انگلیسی

 پنجم

 سوم فرانسه کارشناسی 3153233391 یحانه جوادیانر  .51

ادبیات  کارشناسی 3953933393 وبی سادات جزایریط  .51

 فارسی

 پنجم

 پنجم فلسفه کارشناسی 3953333591 یحانه لمعیر  .56

 سوم زبان فرانسه کارشناسی 3153233553 پیده سپاهیس  .59

 سومزبان  کارشناسی 3153231399 ریبا خدابخشیف  .52



 انگلیسی

زبان  کارشناسی 3153231396 هال حمیدن  .53

 انگلیسی

 سوم

 هفتم زبان روسی کارشناسی 3333236591 طهره نصیریم  .39

 هفتم زبان روسی کارشناسی 3333236356 اطفه عواطف رستمیع  .35

 پنجم ادبیات عرب کارشناسی 3953936553 باس عادلیع  .33

مترجمی  کارشناسی 3333233533 نیامین منیعاتب  .39

 فرانسه

 هفتم

 سوم الهیات کارشناسی 3153335593 حمان آذر اندازر  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5931عضویت در شورای صنفیواجد شرایط اسامی داوطلبان 

 دانشکده علوم ارتباطات

 نیمسال رشته مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی دیفر

 دوم روزنامه نگارری کارشناسی 3333533516 یاسمین قراخانی 5

 اول روزنامه نگاری یکارشناس 3153533331 مریم مهربان پژوه 3

 دوم روزنامه نگاری کارشناسی 3333533552 فروزان زیبایی 9

 دوم روابط عمومی ارشناسیک 3333535391 رضا باقری سعادت 1

 اول روابط عمومی کارشناسی 3953535332 محمد مخبری 1

 اول روزنامه نگاری کارشناسی 3953533513 زینب بوسته 6

 اول روزنامه نگاری ارشد 3159395393 محمدصالح فرح بخش 9

 دوم ینگار روزنامه کارشناسی 3333533551 رویا خلخالی 2

 اول روزنامه نگاری یکارشناس 3153533555 احمد روزبان 3

 دوم روابط عمومی کارشناسی 3333535531 هادی محمد پور 59

 دوم روابط عمومی یکارشناس 3333535591 حامد موسوی 55

 دوم روابط عمومی کارشناسی 3333535313 امیرحسین کفایت 53

 اول مدیریت رسانه ارشد 3159399555 محمود محمدی 59

 دوم روابط عمومی یکارشناس 3333535399 مهدی شاکری 51

 اول روزنامه نگاری کارشناسی 3153533591 سلمان خسروی پور 51

 اول رونامه نگاری کارشناسی 3153533335 فائزه کوتاه عمودیزج 56

 اول روزنامه نگاری کارشناسی 3153533339 زهرا مفیدی کیا 59

 دوم یروابط عموم کارشناسی 3333535395 حمیده ابطحی 52

 

 

 

 

 

 



 5931عضویت در شورای صنفی واجد شرایط  اسامی داوطلبان

 خوابگاه/دانشکده شهیدعضدی

 نیمسال رشته مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

علوم  ارشد 3153599399 سمیه رسولی 5

 ارتباطات

 اول

بانکداری  ارشد 31531933393 رقیه دانشمند 3

 اسلامی

 اول

 دوم روابط عمومی کارشناسی 3333535395 لسادات ابطحیحمیده ا 9

 اول ارتباطات کارشناسی 3153539592 مژگان حاجیزادگان 1

 اول حقوق بشر ارشد 3153991555 میترا دودانگه ای 1

 اول روزنامه نگاری کارشناسی 3153533339 زهرا مفیدی کیا 6

 اول حسابرسی ارشد 31531932393 فیروزه مومنی 9

مدیریت  کارشناسی 3153131353 رضیه رجاییم 2

 جهانگردی

 اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5931عضویت در شورای صنفیواجد شرایط اسامی داوطلبان 

 خوابگاه شهید گلعذاری

 نیمسال رشته مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 اول فلسفه کارشناسی 3953333591 مهدی بگری 5

 اول فلسفه ارشد 3153399593 مهرداد احمدی 3

 اول فلسفه ارشد 3153399591 محمود سیفیان 9

 دوم الهیات کارشناسی 3333335559 یوسف رمضانی 1

 اول فلسفه ارشد 3153393599 سجاد زارعی 1

 اول ادبیات فارسی کارشناسی 3953933539 ابراهیم کریم زاده 6

مترجمی زبان  کارشناسی 3153231533 محمدجواد بیات 9

 لیسیانگ

 اول

 اول ادبیات عرب کارشناسی 3153991599 ابراهیم قادری رمازی 2

 اول ادبیات عرب ارشد 3153991595 احد بهرامی گراوند 3

 اول ادبیات عرب کارشناسی 3153991591 علی رسولی 59

 اول ادبیات عرب کارشناسی 3953936552 میلاد قاسمی 55

 اول فلسفه کارشناسی 3153333551 مرتضی کازرونی زاده 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5931عضویت در شورای صنفیواجد شرایط اسامی داوطلبان 

 دانشکده علوم اجتماعی

 نیمسال مقطع رشته شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

رومینا محسن  5

 رجایی

 31اول یکارشناس پژوهشگری 3153531333

 31اول یکارشناس زیبرنامه ری 3153539556 نیلوفر کد خدایی 3

نفیسه رضایی  9

 سفیدابی

 31اول یکارشناس مددکاری 3153536359

سید علی محمد  1

 کامران راد

 33دوم یکارشناس پژوهشگری 3333531531

 39اول یکارشناس " 3953539359 محسن حسین پور 1

 39اول یکارشناس برنامه ریزی 3953539359 علیرضا تاریها 6

 31اول یکارشناس مددکاری 3153536356 پرین لجمیر 9

 31اول  یکارشناس " 3153536359 شکیبا سپاسی 2

 31 اول یکارشناس " 3153536356 شهرزاد صبوری 3

 33دوم یکارشناس " 3333536595 سید علی الوندی 59

 31 اول یکارشناس " 3153536359 فاطمه قامتی فینی 55

 31 اول یکارشناس " 3153536396 دینا جعفر زاده 53

 39اول یکارشناس برنامه ریزی 3953539599 ابراهیم چراغی 59

 31 اول یکارشناس مددکاری 3153536355 نازنین رضاییان 51

بهمن مرادی  51

 سلیمان آباد

 33دوم یکارشناس " 3333336532

 39اول یکارشناس " 3953536359 زهرا رهبر 56

 39ول ا یکارشناس " 3953536355 هانیه سر پرنده 59

 39اول کارشناسی " 3953536339 مجید مسافر 52

 

 

 


