
1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 نام تشکّل: کانون دانشگاه سبز 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

یمیابراه رایسم مهندسی صنایع 9911  9 

 2 جهان بخش مهندسی انرژی 9011

یانرژ یمهندس 9911 یمحمدرضا شصت   9 

 0 رضا حاتمی آبجهان مهندسی کامپیوتر 9911

 

 

 

 : کانون ارتباط با صنعتنام تشکّل

و نام خانوادگینام  رشته ورودی  ردیف 

 9 معین رضا دوست پرست مهندسی صنایع 9011

 

 

 

 

 

 

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 نام تشکّل: کانون اقامه نماز

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

 9 فاطمه بلوچی مهندسی انرژی 9011

 

 

 

 

 نام تشکّل: کانون سمعی و بصری

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

سین پورمحمد ح مهندسی صنایع 9911  9 

 

 

 

 نام تشکّل: کانون شعر و ادب

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

 9 زهرا مظفری مهندسی انرژی 9011

نصریعلی با ریاضیات و کاربردها 9911  2 

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 نام تشکّل: انجمن علمی ریاضی

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

 9 مظلوم جعفرآبادی ریاضیات و کاربردها 9911

 2 علی بانصری ریاضیات و کاربردها 9911

 

 

 

 

 

 نام تشکّل: انجمن علمی مهندسی شیمی

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

 9 مصطفی رسولی مهندسی شیمی 9911

شیردل مهلا مهندسی شیمی 9011  2 

یمیش یمهندس 9911 یحانیر دهیزب   9 

 0 حمید حیدری ارکی مهندسی شیمی 9011

 

 

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 

 کّل: انجمن علمی مهندسی عمراننام تش

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

عمران یمهندس 9911 محمدپور محمدجواد   9 

 2 علیرضا پهلوان انداد مهندسی عمران 9911

 9 سبحان تاج مهندسی عمران 9911

 

 

 

 

 

 نام تشکّل: انجمن علمی مهندسی برق

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

 9 امیر محمد محراب قوچانی مهندسی برق 9911

 2 امیر محمد شیرین مهندسی برق 9911

 

 

 

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 نام تشکّل: انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

کامپیوترمهندسی  9911 ممتحن نهیام   9 

وتریکامپ یمهندس 9011 ییزهرا هیحان   2 

وتریکامپ یمهندس 9911 یالهه اکمل   9 

وتریکامپ یمهندس 9911 یمیکر نیرحسیام   0 

 5 محمد جواد شاکری گرمرودی مهندسی کامپیوتر 9911

 

 

 

 نام تشکّل: انجمن علمی مهندسی مکانیک

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته ورودی

مکانیکمهندسی  9911 رجاوهیحامد حسن زاده م   9 

 2 مهدی قیاسی مهندسی مکانیک 9911

مکاینکمهندسی  9011  9 امیرحسین یگانه سلمان 

نکیمکا یمهندس 9911 یناظر ماین   0 
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1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 کانون موسیقی نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 محدثه اسدی ۷۱ مهندسی انرژی 9911

یانرژ یمهندس 9011  2 زهرا مظفری ۷۱   

عیصنا یمهندس 9911  9 سمیرا ابراهیمی ۷۱ 

1199 عمران یمهندس   0 مهرشاد هنرور مطلق ۷۱ 

نکیمکا یمهندس 9011  5 امیر حسین یگانه سلمان ۸ 

 1 علی بانصری ۸ ریاضیات و کابردها 9911
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1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 کانون مهدویت نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

کیمکان یمهندس 9911  9 محمد اقبالي شاه آباد ۵۲ 

9119 یانرژ یمهندس   2 محمد پوردل ۶۱ 

عیصنا یمهندس 9011  9 ايوب احمدي ۶۱ 

 0 سميرا ابراهيمي ۶۶ مهندسی صنایع 9911

و کاربردها اتیاضیر 9911  5 زهرا نصيري ۶۶ 

عیصنا یمهندس 9011  1 زهرا اكبري ۶۶ 

 

 

 مجمع دانشجویان عدالتخواه نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 ايوب احمدي ۵۲ مهندسی صنایع 9011

 2 مطهره يكتا ۵۵ مهندسی صنایع 9011

 9 زهرا اكبري ۵۳ مهندسی صنایع 9011

 0 اشكان براتي مطلق ۵۲ مهندسی صنایع 9011

 5 صادق هدايت ۵۲ مهندسی انرژی 9911

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 
 

 

 

 کانون همیار سلامت روان نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 فرشته زراعتكار ۶۱ ریاضیات و کاربردها 9911

 2 محمد پوردل ۶۲ مهندسی انرژی 9911

 9 مهسا توپكانلو ۶۵ مهندسی انرژی 9911

 0 محدثه اسدي ۶۵ مهندسی انرژی 9911

 5 سميرا ابراهيمي ۶۶ مهندسی صنایع 9911

 1 محمد حسين پور ۶۶ مهندسی صنایع 9911
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1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 کتابخوانیکتاب و کانون  نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 محمد پوردل ۶۲ مهندسی انرژی 9911

 2 سميرا ابراهيمي ۶۶ مهندسی صنایع 9911

 9 محدثه اسدي ۶۶ مهندسی انرژی 9911

عیصنا یمهندس 9011  0 اشكان براتي مطلق ۹ 

 5 حامد حسن زاده ۱ مهندسی مکانیک 9911

 1 محمدعلي مرادي ۱ مهندسی شیمی 9011

 

 کانون فیلم و عکس نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 محمد حسين پور ۴۱ مهندسی صنایع 9911

 2 محدثه اسدي ۴1 مهندسی انرژی 9911

 9 ا ابراهيميسمير ۹ مهندسی صنایع 9911

عیصنا یمهندس 9011  0 مطهره يكتا ۸ 

عمران یمهندس 9911  5 مهرشاد هنرور مطلق ۷ 

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 کانون تئاتر و نمایش نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

یانرژ یمهندس 9911  9 صادق هدايت ۰۲ 

یمیش یمهندس 9011  2 مهال شيردل ۴۹ 

1190 یانرژ یمهندس   9 آتنا چشمي ۴۱ 

عیصنا یمهندس 9011  0 معين رضا دوست پرست ۴1 

 5 سميرا ابراهيمي ۴۰ مهندسی صنایع 9911

 

 

 

 انجمن اسلامی نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 رضا حاتمي ۰۸ مهندسی کامپیوتر 9911

عمران یمهندس 9911  2 هرشاد هنرورم ۴۹ 

 9 مطهره يكتا ۴۷ مهندسی صنایع 9011

 0 محمدحسين پور ۴۱ مهندسی صنایع 9911

 5 سبحان تاج ۴۱ مهندسی عمران 9911

 

mailto:farhangi@qiet.ac.ir


1041در سال  یدانشجوئ یاتشکل ه یمرکز یاعضاء شورا  

 

توجه: از کلیه دانشجویان منتخبی که اسامی آنها طبق جداول زیر منتشر می شود، درخواست می گردد حداکثر تا پایان سال  

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را جهت ایجاد گروه اعضاء شورای مرکزی تشکلهای دانشجوئی دانشگاه صنعتی 

 قوچان به ایمیل گروه فرهنگی دانشگاه به آدرس زیر ارسال نمایند:

farhangi@qiet.ac.ir   

 

 انجمن علمی مهندسی صنایع نام تشکّل:

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد آراء مأخوذه رشته ورودی

 9 معين رضا دوست پرست ۰۸ مهندسی صنایع 9011

 2 فاطمه مالزاده ۰۰ مهندسی صنایع 9911

عیصنا یمهندس 9911  9 ياسين هدايتي دهشالي ۰۲ 

عیصنا یمهندس 9911  0 سيد امين رضايي ۴1 

عیصنا یمهندس 9911  5 مهدي ظهوري ۴۰ 

 1 محمد حسين پور ۴۰ مهندسی صنایع 9911

 

 انجمن علمی مهندسی انرژی نام تشکّل:

ء مأخوذهتعداد آرا رشته ورودی  ردیف نام و نام خانوادگی 

 9 محمدرضا شصتي ۴۱ مهندسی انرژی 9911

یانرژ یمهندس 9911  2 صدف رهبرنژاد ۴۰ 

 9 صادق هدايت ۴۰ مهندسی انرژی 9911

 0 آتنا چشمي ۴۴ مهندسی انرژی 9011

یانرژ یمهندس 9911  5 مهسا توپكانلو ۴۲ 
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