
شماره اتاقنام خوابگاهنام و نام خانوادگيرديفشماره اتاقنام خوابگاهنام و نام خانوادگيرديف
135خوابگاه يكپيمان پروين مصركانلو 10144خوابگاه يكسينا يمرلي1
135خوابگاه يكشاهين قديمي10145خوابگاه يكمحمد جواد موتمن صالحي2
135خوابگاه يكامير احمدخاني10146خوابگاه يكمحمد قلي زاده احمدآبادي3
135خوابگاه يكعرفان غفاري10247خوابگاه يكحسين نصيري4
201خوابگاه دومهدي ايماني10248خوابگاه يكمحمد داداش زاده5
201خوابگاه دوسيد اميرحسين موسوي10349خوابگاه يكعارف رنجبر6
202خوابگاه دومحمدمهدي آقائيان10350خوابگاه يكاميرحسين مومني7
202خوابگاه دوبهراد يزداني 10451خوابگاه يكمرتضي كريمي8
203خوابگاه دوسعيد محمدپور10452خوابگاه يكقربان معروف نژاد9
203خوابگاه دواميرحسين خادمنوع10553خوابگاه يكمسعود فدائي10
203خوابگاه دومحمد مخبر10554خوابگاه يكعلي علي زاده11
204خوابگاه دواميرحسين محسن زاده10655خوابگاه يكمحمدحسين كريمي پاشاكي12
204خوابگاه دومحمد صدرا راهنورد ثاني10656خوابگاه يكمحمد قادري13
215خوابگاه دوفرج اله حاجي عليزاده 10757خوابگاه يكمهدي درويش14
204خوابگاه دومتين ابوذري10758خوابگاه يكمرتضي آرام15
205خوابگاه دومصطفي  بنفشه10859خوابگاه يكسجاد ابراهيم زاده 16
205خوابگاه دوعرفان سليميان10860خوابگاه يكميرحسين زيبا17
205خوابگاه دوحامد كريمي10861خوابگاه يكمجيد موفقي18
205خوابگاه دونيما فرخي 10862خوابگاه يكحسين آقازاده امين جان19
207خوابگاه دومهدي قهرمان نژاد10963خوابگاه يكمحمدنبي خرمي20
207خوابگاه دومهيار گنجي پور10964خوابگاه يكعلي سبزعلي پور21
208خوابگاه دومهدي جاهد ارمغاني 11065خوابگاه يكمحمدامين سليمان زاده22
208خوابگاه دومحمد تقي عباس زاده11066خوابگاه يكمحمد امين شاه محمدي 23
208خوابگاه دومهدي ترفيعي فتح اباد11167خوابگاه يكمهران رضايي24
209خوابگاه دومحمد مهدي سامبراني11168خوابگاه يكمحمدرضا هژبري جلودارلو25
215خوابگاه دوحسن طاهري11169خوابگاه يكسينا پادياب26
209خوابگاه دومجيد رضائي نيا11170خوابگاه يكمحراب كامياب شندي27
209خوابگاه دوسيد حسين نبوي تروجني 11271خوابگاه يكعليرضا ميرزامحمد زاده28
209خوابگاه دومحمد مرامي11272خوابگاه يكمحمدجواد احمدي29
210خوابگاه دوامير صفريان11373خوابگاه يكهادي زماني30
210خوابگاه دوسهيل تقي زاده11374خوابگاه يكمحمدرضا رحمان پور31
210خوابگاه دوسيد محمد علي جاللي امام11475خوابگاه يكعلي همرنگ هللا لو 32
211خوابگاه دوپويا رستمي11576خوابگاه يكمحمد امين آيتي33
211خوابگاه دومتين ابوذري13277خوابگاه يكفرزاد احمدي34
211خوابگاه دوامير ريحاني13278خوابگاه يكمحسن بذلي سقين سرا35
212خوابگاه دومحمد جواد ايماني 13379خوابگاه يكرضامختاروند36
212خوابگاه دواميرحسين خيري گهراز13380خوابگاه يكاميررضا عطائي37
212خوابگاه دومحمدرضا جعفرزاده اندبيلي13381خوابگاه يكمهرشاد رحيمي مشكله38
212خوابگاه دومحمد مرادزاده13482خوابگاه يكپوريا صفايي ناو39
213خوابگاه دومحمدحسن بشيرزاده كريق13483خوابگاه يككيان مهروان40
213خوابگاه دوعرفان پاشائي13484خوابگاه يكاشرف شريفي41
214خوابگاه دوحسين رجبي13485خوابگاه يكعليرضا كنعاني42
214خوابگاه دوعليرضا شعباني13586خوابگاه يكماهان خوشدل43

باسمه تعالي
دانشگاه محقق  ١٣٩٧روزانه ورودي دوره ي  كارشناسيمقطع  پسردانشجويان   ياختصاص خوابگاه و اتاق ويژه ه ياطالعي

اردبيلي
)پسران( ١٣٩٧  ورودي گرامي و عزيز دانشجويان

 زير جدول بقط گاهخواب محترم مسووالن كه مي رساند اطالع به خوابگاه، پيامكي درخواست پيرو ،موفقيّت و سالمتي آرزوي و نو سال تبريك و سالم با
 خوابگاه يسرپرست به ،زير ليست طبق خود اتاق دريافت براي لطفاً .دنمي باش عزيزان شما اسكان  يآماده ١٤٠١/٠١/١٣ مورخ شنبه روز عصر از

 ضروري واكسن كارت داشتن همراه و واكسن دز ٢ تزريق .نماييد مراجعه )٠٤٥٣١٥٠٥٠٤٤( ٣ خوابگاه دانشگاه غربي سايت در واقع
  .نمايند مراجعه خوابگاه سرپرستي به ١٤٠١/٠١/١٦ مورخ شنبه سه روز اداري وقت آخر تا حداكثر خوابگاه تقاضاي از جاماندگان .است
  .معذوريم شبانه دانشجويان پذيرش از خوابگاه شديد محدوديت بدليل



شماره اتاقنام خوابگاهنام و نام خانوادگيرديفشماره اتاقنام خوابگاهنام و نام خانوادگيرديف
319خوابگاه سهصولت محمدزاده ماكوئي214144خوابگاه دوبهزاد فيضي87
319خوابگاه سهمحمد پورعلي214145خوابگاه دوسهيل زرين كمر88
320خوابگاه سهعلي كياني231146خوابگاه دوسهيل عباسي جزداني89
320خوابگاه سهسعدي خنداني231147خوابگاه دومحمدامين فتحي نژاد90
320خوابگاه سهميالد رشيدي الپاوت 231148خوابگاه دواميرحسين پورجعفر91
320خوابگاه سه ابوالفضل عزيزي 231149خوابگاه دوسينا عيسي زاده 92
321خوابگاه سهمحمدرضا بهزاد چورپاچاي232150خوابگاه دوسهيل شايقي مغانلو 93
321خوابگاه سهمهران اسدي232151خوابگاه دوفخرالدين محمودي94
322خوابگاه سهسينا پورزينلي ميانكوه 232152خوابگاه دوحسين عليرضاپور95
322خوابگاه سهحسين ميرزائي 301153خوابگاه سهاميرحسين غالمزاده قصابسرايي96
322خوابگاه سهرضا پاشازاده301154خوابگاه سهعرفان ساعد97
322خوابگاه سهعلي مرتضوي قوشجي302155خوابگاه سهآرمان محمدي خساداني98
323خوابگاه سهصادق علي ياري302156خوابگاه سهحميدرضا آذين99
323خوابگاه سهعادل رضائي 303157خوابگاه سهحميد رضا سفيدگر100
323خوابگاه سهسيد محمد موسوي303158خوابگاه سهعلي حيدري101
323خوابگاه سهبهمن رمضاني304159خوابگاه سهمهدي خدايي102
324خوابگاه سهاميررضا سيدين304160خوابگاه سهعليرضا ولي پور حيقي103
324خوابگاه سهاميرحسين غمخواري سرابي304161خوابگاه سهاميرحسين قنبرزاده 104
324خوابگاه سهياسر ساسان305162خوابگاه سهماهان فاتح پناه 105
325خوابگاه سهمحسن خلقي لرد 305163خوابگاه سهمسعود فدائي106
326خوابگاه سهعلي يوسف نژاد 305164خوابگاه سهمحمدعلي پوريانژاد 107
326خوابگاه سهشاهين عليزاده 306165خوابگاه سهوحيد عيسي زاده108
327خوابگاه سهسعيد محمدي مراشي306166خوابگاه سهمهدي ايزك نظري109
327خوابگاه سهسيد سينا مزين306167خوابگاه سهاميرحسين جمالي قلعه رودخاني110
327خوابگاه سهحسين زينالي 306168خوابگاه سهاحسان فرخ زاده111
328خوابگاه سهوحيد نوروز بريس 307169خوابگاه سهسهيل قادري ايناللو112
328خوابگاه سهوحيد محمدي خانقاه307170خوابگاه سهكريم مغفورسركارآباد113
328خوابگاه سهاحسان ضرغامي307171خوابگاه سهشاهين رستكار حور 114
412خوابگاه چهارابراهيم شاكر دولت آباد308172خوابگاه سهعلي اكبر بااوج الهوتي115
412خوابگاه چهارعليرضا احدي308173خوابگاه سهعلي خليل زاده116
412خوابگاه چهارزين العابدين غلماني309174خوابگاه سهمحمد دشت بزرگي117
412خوابگاه چهارايرج جدي310175خوابگاه سهعرفان خجسته يار118
426خوابگاه چهارمحمد امين سليمان زاده310176خوابگاه سهصابر شيرخاني119
426خوابگاه چهارمحمد رضا صفري310177خوابگاه سهاميرحسن نياستي120
426خوابگاه چهارميكائيل رضا وردي311178خوابگاه سهمحمد دانش121
434خوابگاه چهارحسين آذرنگ311179خوابگاه سهميالد علياري122
434خوابگاه چهارسيد طه حسيني312180خوابگاه سههادي عابدي نيا123
312خوابگاه سهمحسن لطفي124
313خوابگاه سهعلي يوسفي بجارسري125
313خوابگاه سهمحمد امين شهنازي كوهستاني126
313خوابگاه سهمحمد هادي برزگر127
314خوابگاه سهمحمد بايزيدي طاژاندره128
314خوابگاه سهرضا رسولي ملكي129
314خوابگاه سهرضا محمدپور پنچاه 130
315خوابگاه سهاميررضا مرداني فر(مردانه)131
315خوابگاه سهمحمد رنجبري132
315خوابگاه سهحامد پارسا خانكندي133
315خوابگاه سهاحمدرضا قادرپناه134
316خوابگاه سههادي قوي پنجه135
316خوابگاه سهمعين سليمي 136
316خوابگاه سهسيد حسين كريمي 137
317خوابگاه سهنيما قاسمي 138
317خوابگاه سهعلي نوراني139
317خوابگاه سهايمان نگهباني طاعتي140
318خوابگاه سهعلي محمدپور طولش141
318خوابگاه سهرضا نيازي142
318خوابگاه سهامين سخائي فر143


