
 

 

 

 

 

 

 

 1خوابگاه پزدیس شورای صنفی 
 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 

 
 
 

 

 1 لیال کوثری 9312835

 2 فاطمه الدیان 9311121

 3 فریبا رضا زاده 9471001

 4 سیما ایوبی 9112033

 5 نسیبه بامری 9413027

اعضاء علی  6 سحرکنگانی 9413507

    البذل

 2خوابگاه پزدیس شورای صنفی 
 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 
 
 

 

 1 معصومه پرویسی 9213604

 2 زهرا اهرمی 9413618

 3 نرجس سقایی 9412406

 4 میترا حیدری 9412003

 5 بهاره شهریارزاده 9413026

اعضاء علی  6 کنگانیساناز  9411123

    البذل



 2خوابگاه آریاناشورای صنفی 
 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 

 

 1 کايٌ فاتحی 9411029

 2 محسه پرمُر 9212003

 3 َادی وًريزی 9411046

اعضاء علی  4 مُران مىصًری 9312223

 5 مسعًد سعادت 9212018 البذل

 

 

 

 3خوابگاه آریاناشورای صنفی 
 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 
 

 1 ریحاوٍ تىگستاوی 9413615

 2 سارا َاشمی 9512825

 3 ساحل کمالی برازجاوی 9413624

اعضاء علی  4 طاَرٌ شفیعی حقیقی 9512413

 5   البذل

 

 

 4خوابگاه آریاناشورای صنفی 
 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 

 

 1 وًید جمالی 9512809

 2 فرامرز حیدری وژاد 9511016

 3 رضا مرداوی 9511041

اعضاء علی  4 محمد اسماعیلی 9513001

 5   البذل

 



 خوابگاه سیناشورای صنفی 

 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 

 

 1 عبداهلل وظری 8902350

 2 حسه باربرز 9312705

 3 سیىا حبیبی 9324804

اعضاء علی  4  

 5   البذل

 

 

 

 خوابگاه صدفشورای صنفی 

 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 

 

 1 عفیفه قرایی 9012340

 2 طیبه همتی 9112360

 3 مریم میرزایی 9012355

اعضاء علی  4 نیلوفر رحیمی 9312319

 5   البذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای صنفی دانشکده پزستاری

 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 1 یوسف قریشی 941012 

 2 پوراسماعیل تقی  9411034

 3 خاتون صمصامی 9311114

 4 وحید رشیدی 9311020

 5 فاطمه الریان 9311121

اعضاء علی  6 سعیده عسیسی 9311027

 7 زهرا محمدی 9311122 البذل

 شورای صنفی دانشکده بهداشت و تغذیه

 اعضاء منتخب ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی دبیرشورا

 1 وادیا ایسدی 9311603 

 2 فاطمٍ پًرساالر 9311607

 3 یعقًب حسان 9313007

 4 یاسمه گرمسیری 9311622

 5 علیرضا پًرغالم 9311608

اعضاء علی  6 علی جمشیدی 9413005

 7 زَراء فربًد 9411618 البذل



 

 

 شورای صنفی دانشکده پیزاپزشکی

 اعضاء منتخب ردیف خانوادگی نام و نام شماره دانشجویی دبیرشورا

 
 
 
 
 

 1 ایمان محسىی فرد 9312822

 2 محمد اوصاری 9412815

 3 زَرا یًسفی 9312826

 4 فرحىاز قائدی 9312025

 5 عبدالٍ امیدی 9312802

 

اعضاء علی  6 فاطمٍ آزادمىش 9312801

سیفاطمٍ عبا 9312817 البذل  7 


