
 اسامی دانشجویان فعال در نهادهای فرهنگی دانشجویان

  

 شماره تماس نشریات ولیتئمس نام و نام خانوادگی ردیف

 56159090190 نشریه استمسل مدیر مسوول  علیرضا تیموری 1

 56150892152 نشریه آتیپیک مدیر مسوول  کیوان اصغری 2

 56151915852 نشریه اروم دارو مدیر مسوول یاسمن نادر بابایی 1

 56155696580 نشریه دنتا اروم  مدیر مسوول تائبی 5

 56515295115 نشریه یک گام فراتر مدیر مسوول  پوریا پریزاد  0

 56180255159 نشریه نبض  مدیر مسوول  شاهین صالحی  9

 56159559015  رمان آنشریه  مدیر مسوول  مهدی محبعلی زاده  1

 56112201112 نشریه ویستا مدیر مسوول تارا پوریا 8

 56151880119 نشریه ندای حق مدیر مسوول یاسین غالم زاده  6

 56119111512 نشریه مردمک مدیر مسوول  علی رضا فرجی   15

 09179090390 نشریه مدهوش  مدیر مسوول منیب خضری 11

 56151211965 نشریه پویش مدیر مسوول صیاد ایران زاده 12

 56515221122 نشریه اسکایپل مدیر مسوول  دوستی  11

 56119128215 نشریه باران مدیر مسوول فرید اکبر پور 15

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی نام تشکل شماره تماس

 1 یاسین غالمزاده پزشکی بسیج دانشجویی 56151880119

امیری علی پزشکی جامعه اسالمی 56155880695  2 

 1 یاسین حسن زادگان پزشکی انجمن اسالمی 56198596922

 دانشجویینشریات 

 های اسالمی دانشجویان تشکل



 

 

 

 

 

 ردیف انجمن علمی نام دبیر شماره همراه

 3 پرستاری نرمین مجرد 09031791909

 2 سلولهای بینادی علیرضا تیموری 09351717117

 1 اتاق عمل مهدی جوان 09357339972

 5 هوشبری منیب خضری 09179090390

 7 علوم آزمایشگاهی  حسین اکبریان 09012902990

 1 فناوری اطالعات سالمت علیرضا نوبخت 09011071193

 0 علوم بهداشتی آرمیتا جان آبادی 09235515010

 9 پزشکی عمومی احسان موسوی 09205535107

 

 شماره تماس کانوننام  مسئولیترشته /  نام خانوادگی و نام ردیف

 56185815981 محیط زیست  دبیر  -ارشدفیزیولوژی دیمن مهدی 1

 56156501298 فیلم و عکس دبیر -پزشکی سهند خان محمدی 2

 56151121585 موسیقی دبیر -پزشکی علی خاکزاد 1

 دبیر  -پزشکی  الدین سینا کمال سید 5

 )فارغ التحصیل(

 56109655186 شعر و ادب موالنا

 56111111515 هنرمندان دبیر -پزشکی یگانه اکبری 0

 56115916262 احمر هالل دبیر -پرستاری زاده اولیمیالد  9

 56651011225 جهادی فعالیت های دبیر -بهداشت نرگس اکبریان 1

 56111515986 خیرین پیامبر اعظم )ص( دبیر -پزشکی سبا گوزل زاده 

 فرهنگی های کانون

 های علمیانجمن

 کانون های فرهنگی دانشجویان


