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  )2658کد رشته محل روزانه (گرایش جانوران دریا  –زیست شناسی دریا 
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

  پذیرفته شده  فاطمه جعفري  1
 پذیرفته شده  راضیه صالح پور  2
 پذیرفته شده  آزاده بیگمرادي جبالبارزي  3
 پذیرفته شده  نصیرينحله   4
 پذیرفته شده  فراهانی  ملیحه  5
 پذیرفته شده  سروناز بی غم سوستانی  6
  ذخیره  پیمان دهقان عنبران  7
  ذخیره   وحیده زرین  8

  
    )2680نوبت دوم کد رشته محل (گرایش جانوران دریا  –زیست شناسی دریا 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  سلیمانیسولماز   1
 پذیرفته شده  فاطمه ایزد پناه قشمی  2
 پذیرفته شده  آزیتا نوابی  3
 ذخیره  مهدي برنا  4
 ذخیره  محمد هادي درباري  5

  
  2164کد رشته محل روزانه  –زبان و ادبیات فارسی

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  بدریه زارعی  1
 پذیرفته شده  آبادي زهره محمدي شاهرخ  2
 پذیرفته شده  فاطمه طاهري سروتین  3

  
  2203 نوبت دوم کد رشته محل –زبان و ادبیات فارسی 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  مژده حاج احمدي پور  1
 ذخیره  لیال دهش   2
 ذخیره   سپهر اعلمی هرندي  3
  ذخیره  اسیه قوامی  4

  
  3144کد رشته محل روزانه  –هواشناسی 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  امیر ریوندي  1

 پذیرفته شده  محمد امین مدهوش  2

 ذخیره  علی سلیمانی دامنه  3

 ذخیره   رویا رضوانی زاده  4

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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  3147 نوبت دومکد رشته محل  –هواشناسی 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  رضوانی زادهرویا   1

 ذخیره   مریم جمشیدي  2

  
  3148 بندرعباس کد رشته محل پردیس خودگردان –هواشناسی 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  مریم جمشیدي   1

 پذیرفته شده  سید علی رکنی  2

  
  3064کد رشته محل روزانه  –فیزیک دریا  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  مجید زارع زاده   1

 پذیرفته شده  فیروزه بخشنده  2

 ذخیره   مصطفی سلگی  3

 ذخیره   زهرا تقویان  4

 ذخیره   مجید حسینی حمید  5

  
  3106 نوبت دومکد رشته محل  –فیزیک دریا  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  ناصر پودینه تنیده  1
 ذخیره   رحمانی شعیب  2

  
 3131بندرعباس کد رشته محل پردیس خودگردان  –فیزیک دریا  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  ناصر پودینه تنیده  1

 پذیرفته شده  زهرا عظیمی  2

 ذخیره   شعیب رحمانی  3

  
 2768کد رشته محل روزانه  –ریاضی محض گرایش انالیز  

  
  نوع قبولی  خانوادگی نام و نام  ردیف

 پذیرفته شده  قاطمه سعیدي گراغانی  1

 پذیرفته شده  لیال مرادي   2

 ذخیره  محسن یاوري  3

 ذخیره   سجاد کرمی  4

 ذخیره   مجتبی شکوه حاج عباسعلی خان   5

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



4 
 

  
  4815کد رشته محل روزانه  –شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیان  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  اسماعیل کاظمی  1

 پذیرفته شده  فاطمه دارابی تبار  2

 پذیرفته شده  پروانه مقدم  3

 ذخیره   حسن زاد عباس شاه آبادي   4

 ذخیره   وخیلتکتم   5

 ذخیره  نسرین رحیمی یادکوري   6

 ذخیره   محمد مهدي پور  7

 ذخیره   کامبیز خدمتی بازکیایی  8

    
  4833قشم  نکد رشته محل پردیس خودگردا –یالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیان  ش

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  حجت عربی آسیابري  1

 پذیرفته شده  فریبرز تقوي  2

  
 4829کد رشته محل روزانه  –شیالت گرایش تولید و بهره برداري  
  

  قبولینوع   نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  حمیدرضا پورعلی فشتمی   1

 پذیرفته شده  ابراهیم عالی زاده  2

 پذیرفته شده  اجري خزاییقشیواآ  3

 ذخیره   پگاه قشالقی  4

 ذخیره   ناصر شهرکی  5

 ذخیره   زینب امیدوار  6

  
  4820 نوبت دوم کد رشته محل  –شیالت گرایش تولید و بهره برداري  

  نوع قبولی  خانوادگینام و نام   ردیف
 پذیرفته شده  احسان اوالدي قادیکالئی  1

 پذیرفته شده  سید یلدا بنی اسماعیلی   2

  
  4834قشم کد رشته محل پردیس خودگردان  –شیالت گرایش تولید و بهره برداري  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  سیروس بشیر زاده هنگامی  1

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 1755کد رشته محل روزانه  –مشاوره 

  
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 پذیرفته شده  مریم فالحی   1

 پذیرفته شده  محمدرضا فرشاد  2

 ذخیره  نرگس حیدریان فر   3

 ذخیره  عبداله جمالی   4

 ذخیره  نجمه باللی دهکردي  5

 ذخیره  سهیال قیصري   6

 ذخیره  مطهره بارانی   7

 ذخیره  فرود غالمی   8

 ذخیره  محمود بهمنی  9

 ذخیره  مریم عصار  10

  
  

 1759 نوبت دوم  کد رشته محل –مشاوره 
  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  شیوا چهارتنگی  1

 پذیرفته شده  فرود غالمی  2

  سهمیه ایثارگري پذیرفته شده  مریم نصرتی بیگ زاده   3
 ذخیره  حبیب صادقی  4

 ذخیره  توفیقی محمديمریم   5

 ذخیره  سید محمد عبادي راد  6

 ذخیره  عشرت حک روستا   7

  
 1688کد رشته محل روزانه  –برنامه ریزي درسی  

  
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 پذیرفته شده  حاج خانم اسماعیلی ماهانی   1

 پذیرفته شده  لیال راد سلیمانی  2

 ذخیره  امید سهرابی  3

 ذخیره  علیرضا خوشرو   4

 ذخیره  یعقوب لهرابی  5

 ذخیره  حجت افتخاري  6

 ذخیره سکینه حیدري                                                       7

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 1724 نوبت دوم کد رشته محل  –برنامه ریزي درسی  
  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  سهرابی دامی  1

 پذیرفته شده  بنی اسدي ندا  2

 ذخیره  سجاد دهقانی  3

 ذخیره  مهدي جعفري  4

 ذخیره  سمیه دهمرده   5

 ذخیره  انسیه کفشچیان   6

 ذخیره  مرتضی سبزیکاران شهیدي   7

 ذخیره  پوران برهانی  8

 ذخیره  محمدرضا فاتح  9

  
  4845 کد رشته محل روزانه –بیابان زدایی   مهندسی منابع طبیعی گرایش 

  
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 پذیرفته شده  رضا باقري  1
 پذیرفته شده  فرشاد سلیمانی ساردو  2
 پذیرفته شده  محمد مهدي فتاحی  3
 پذیرفته شده  مسعود یوسفی  4
 ذخیره  احسان تمسکی  5
 ذخیره  جواد مومنی دمنه  6
 ذخیره  ساره هاشم گلوگردي  7
 ذخیره  محسن عباسی سکه روانی  8
 ذخیره  کرامت میجانی  9
 ذخیره  هادي اسکندري دامنه  10
 ذخیره  مصیب شیرانی  11
 ذخیره  الهام کالنتري  12
 ذخیره  اکبر نوروزي شکرلو  13
 ذخیره  ندا سلیمان دهکردي  14
 ذخیره  مسعود جعفري زاده  15
 ذخیره  رجبعلی محبی  16
 ذخیره  علی اصغر  بذرافکن  17
 ذخیره  عاطفه فتاحی  18
 ذخیره  محسن زارع پور چهار راه گشین  19
 ذخیره  عاطفه جعفر پور  20
 ذخیره  سعید بیکی  21
 ذخیره  کوروش باقري  22
 ذخیره  رویت قنواتی  23
 ذخیره  بیژن پورصفري  24

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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  4864 نوبت دوم کد رشته محل –بیابان زدایی  مهندسی منابع طبیعی گرایش  

  
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 پذیرفته شده  حریر سهرابی  1
 پذیرفته شده  سیروس مداحی نژاد  2
 ذخیره  رویت قنواتی  3
 ذخیره  احمد چوپانیان  4
 ذخیره  ابتین افروز  5
 ذخیره  مهرداد سلجوقی  6

  
    4874قشم  کد رشته محل پردیس خودگردان –بیابان زدایی  مهندسی منابع طبیعی گرایش  

  قبولینوع   نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  ابراهیم صادقی نژاد فرسنگی  1
 پذیرفته شده  مهرداد سلجوقی  2
 پذیرفته شده  احمد چوپانیان  3
 پذیرفته شده  محمد مهدي علی مالیی  4
 ذخیره  محمد هدایت فرد  5
 ذخیره  بهمن کواري  6
 ذخیره  رضا زمانی افشار  7
 ذخیره  ایمان بلوردي  8
 ذخیره  محمد عمر محمود زهی  9

  
  4852 کد رشته محل روزانه –آبخیزداري گرایش آب  و مهندسی  علوم ،منابع طبیعیمهندسی  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  محمد اکرامی  1
 پذیرفته شده  زهرا اژدري  2
 پذیرفته شده  مهوش غالمی  3
 ذخیره  اشکان رضایی  4
 ذخیره  هادي اسکندري دامنه  5
 ذخیره  مصیب شیرانی  6
 ذخیره  اکبر نوروزي شکرلو  7
 ذخیره  مریم رییسی  8
 ذخیره  بتول ملک حسینی  9
 ذخیره  ساجده صفی خوانی  10
 ذخیره  پروانه حاتمی گل مکانی  11
 ذخیره  سیده گیلدا معافی خانقاه سادات  12
 ذخیره  عاطفه جعفرپور  13

  
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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  4869 نوبت دومکد رشته محل  –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش آب  
  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  پیمان اکبرزاده  1
 پذیرفته شده  افروز ابتین  2
 ذخیره  محمد مهدي علی مالیی  3
 ذخیره  احمد چوپانیان  4

  4875قشم  کد رشته محل پردیس خودگردان –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش آب  
  

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  جعفر بهاري میمندي  1
 پذیرفته شده  سعید مولوي وردنجانی  2
 پذیرفته شده  محمد مهدي علی مالیی  3
 ذخیره  احمد چوپانیان  4
 ذخیره  طاهره زمانی پیرالوان  5
 ذخیره  بهمن کواري  6

  
  4856 کد رشته محل روزانه –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  احسان تمسکی  1
 پذیرفته شده  محسن عباسی سکه روانی  2
 پذیرفته شده  کرامت میجانی  3
 ذخیره  مهوش غالمی  4
 ذخیره  اشکان رضایی  5
 ذخیره  هادي اسکندري دامنه  6
 ذخیره  مصیب شیرانی  7
 ذخیره  اکبر نوروزي شکرلو  8
 ذخیره  مریم رییسی  9
 ذخیره  بتول ملک حسینی  10
 ذخیره  مسعود جعفري زاده  11
 ذخیره  ساجده صفی خوانی  12
 ذخیره  پروانه حاتمی گل مکانی  13
 ذخیره  گیلدا معافی خانقاه ساداتسیده   14
 ذخیره  عاطفه جعفرپور  15
 ذخیره  کوروش باقري  16
 ذخیره  سودابه بهیان مطلق  17
 ذخیره  مهدي سپهري  18
 ذخیره  فخرالدین سهرابی  19

  
  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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  4872نوبت دومکد رشته محل  –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین 
  نوع قبولی  خانوادگینام و نام   ردیف

 پذیرفته شده  مد چوپانیانحا  1
 ذخیره  سوده اسکندري نسب  2
 ذخیره  ابتین افروز  3
 ذخیره  محمد مهدي علی مالیی  4

  
 4876قشم  کد رشته محل پردیس خودگردان –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین 

  
  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 پذیرفته شده  احمد چوپانیان  1

 پذیرفته شده  محمد مهدي علی مالیی  2

 پذیرفته شده  الهام رهنما  3

 ذخیره  بهمن کواري  4

 ذخیره  حامد احمد پور  5

 ذخیره  امین بلوردي  6

 ذخیره  ابراهیم عطارد  7

  
  4624کد رشته محل روزانه  –مهندسی کشاورزي علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
 پذیرفته شده  مریم زارع  1
 پذیرفته شده  کمال صالحی جعفرابادي  2
 پذیرفته شده  لیال بقاء زاده دریایی  3
 ذخیره  سارا رضی گندمانی  4
 ذخیره  قاسم اخبارفر  5
 ذخیره  مجتبی خرمی  6
 ذخیره  ر.منیژه عبداله پو  7
 ذخیره  علی محسنی  8
 ذخیره  ارسالن فداکار  9

  
  4645 نوبت دومکد رشته محل  –مهندسی کشاورزي علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی 

  قبولینوع   نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  مصطفی صالحی  1
 ذخیره  سیب گل خوشکام  2

 ذخیره  منیره اصفهانی مقدم  3

 ذخیره  سیما ابیار  4

 ذخیره  فراز امیري  5

 ذخیره  هومن شریفی  6

 ذخیره  نیره رحیمی انالوجه  7

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 2282کد رشته محل روزانه  –سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی  زمین شناسی گرایش

  
  نوع قبولی  و نام خانوادگی نام  ردیف

 پذیرفته شده  جواد عبدالمالکی  1

 پذیرفته شده  سعید چوپانی  2

 ذخیره  سام اعتمادي کرمانی  3

 ذخیره  افشین کریم خانی بهادر  4

  
  2318کد رشته محل نوبت دوم   –سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی زمین شناسی گرایش 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  مجید فخار  1
  ذخیره  سعید پور مراد  2

  
  2299کد رشته محل روزانه  –پترولوژي زمین شناسی گرایش 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده سهمیه مربی  عزیزاله بزي اله ري  
 پذیرفته شده  نازیال نصیحت شنو  1

 پذیرفته شده  افسانه ناصري اسفندقه  2

 پذیرفته شده  شاهیعلی   3

 ذخیره  الهام بهرام نژاد  4

 ذخیره  محمد صالح فاضل نیا  5

 ذخیره  زینب مطهري  6

 ذخیره  ایمان بهلکردي  7

  
  2329کد رشته محل نوبت دوم  –پترولوژي زمین شناسی گرایش 

  نوع قبولی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  پذیرفته شده  پیام اخالص پور  1
  ذخیره  کلویرمعصومه خانه دار   2

  
  

  ))ان عزیز کلیهبا آرزوي توفیق براي ((  
  تحصیالت تکمیلی دانشگاه هرمزگانمدیریت   

  
  
  
  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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