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 1397خرداد  7نتایج انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 

  1شعبه أخذ رأی شماره 

 های خارجی و دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان 

 آراء کسب شده کد داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

 127 214 ملیکا زراعت زاده 1

 122 208 پورآرش حسین  2

 119 222 ریحانه نعمت الهی 3

 117 210 راضیه حیاتی 4

 117 206 عاطفه پوشه 5

 112 211 محمدحسین خدائیان 6

 111 212 آرزو درویشی      7

 101 203 محمدرضا ارجمند 8

 92 217 مبینا فتحی 9

 29 207 فرد محمدحائری 10

 28 215 اسماعیل زمسندی 11

 27 201 رحمان آذرفراز 12

 23 219 فاطمه محبی   13

 12 216 سینا غفاری 14

 6 209 شقایق حضرتی 15

 5 202 ذرنیاآتارا  16

 3 213 سمیه دلیر 17

 3 218 ساناز کبیر 18

 2 221 شکیال نجاری 19

 1 204 محبوبه ارکان فرشی 20

 1 205 نیما بهزاد اول 21

 1 220 ارغوان میجانی 22
 



 

 1397خرداد 7شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی نتایج انتخابات 

  2شعبه أخذ رأی شماره 

  "دانشکده علوم ارتباطات"

 

  

 آراء کسب شده کد داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

 83 230 شقایق صفی خانی 1

 63 224 حسین ارتند 2

 59 231 مسلم علی زاده 3

 56 232 شیدا فرض الهی 4

 52 226 حاجی قاسمیمبینا  5

 41 227 ارسالن حسین زاده 6

 17 233 کوروش قبادی 7

 13 229 محدثه زاهد صمیمی 8

 8 223 محدثه احمدیان 9

 8 228 زهرا خندانی 10

 6 234 عادل قلی زاده 11

 6 236 فاطمه موتمنی 12

 5 225 دنیا پهلوانی 13

 4 235 مریم کرمی 14
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 1397خرداد 7نتایج انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 

  3شعبه أخذ رأی شماره 

 "علوم اجتماعیدانشکده "
 

 

 

  

 آراء کسب شده کد داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

 131 237 عادل ایران خواه 1

 112 241 هیوا سادات زهرائی 2

 110 244 بهروز شیربیگی 3

 110 248 رامین مرادی 4

 107 242 حسین زینلی 5

 102 249 پگاه نقوی 6

 85 247 محمدسجاد محبوبی باللوجه 7

 18 246 حمید قندی 8

 17 239 سیده زهرا حسینی نژاد 9

 16 250 المیرا نوری 10

 15 240 شایان زمانی نیا 11

 15 243 شیدا سیدی 12

 6 238 بهنام جوادی سفلی 13

 5 245 گلناز عباسی 14

 2 251 زهرا هنجی باقری 15
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 1397خرداد 7نتایج انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی 

  4شعبه أخذ رأی شماره 

  "خوابگاه شهید گلعذاری"
 

 

 آراء کسب شده کد داوطلبی نام و نام خانوادگی ردیف

 انتخاب شده در

 مرحله اول انتخابات
 54 167 سید زکریا محمودی

 41 156 سجاد امیدپور

 33 256 سید فاتح مرادی 1

 9 253 فرامرز خوبدل 2

 8 255 حمید صدیقی 3

 7 252 محمد جهانگیری 4

 7 257 محسن مصطفی نژاد 5

 3 254 مصطفی سالمیان 6
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