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  دانشگاه هرمزگان

روزانه گرایش جانوران دریا –زیست شناسی دریا     

 راضیه صالح پور
 آزاده بیگمرادي جبالبارزي

 نحله نصیري
 ملیحه فراهانی 

 سروناز بی غم سوستانی
 وحیده زرین

شبانه گرایش جانوران دریا –زیست شناسی دریا   
 سولماز سلیمانی

 فاطمه ایزد پناه قشمی
 آزیتا نوابی

 زبان و ادبیات فارسی روزانه

 بدریه زارعی
 فاطمه طاهري سروتین

روزانه–هواشناسی   
 محمد امین مدهوش
 علی سلیمانی دامنه

شبانه –هواشناسی  
 رویا رضوانی زاده

پردیس خودگردان –هواشناسی   

 مریم جمشیدي
روزانه–فیزیک دریا    

 مجید زارع زاده 
 فیروزه بخشنده

شبانه–فیزیک دریا    

 شعیب رحمانی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



روزانه–ریاضی محض گرایش انالیز    
 قاطمه سعیدي گراغانی

    لیال مرادي 

روزانه–شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیان    
 اسماعیل کاظمی

 پروانه مقدم
 حسن زاد عباس شاه آبادي 

پردیس خودگردان قشم–شیالت گرایش تکثیر و پرورش آبزیان    
 فریبرز تقوي

روزانه–شیالت گرایش تولید و بهره برداري    
 ابراهیم عالی زاده

 شیوا آقاجري خزایی
 پگاه قشالقی
پردیس خودگردان قشم–شیالت گرایش تولید و بهره برداري    
هنگامیسیروس بشیر زاده   

روزانه–مشاوره   

 مریم فالحی 
 محمدرضا فرشاد

شبانه –مشاوره   
 شیوا چهارتنگی

 فرود غالمی
روزانه–برنامه ریزي درسی    
 لیال راد سلیمانی

 امید سهرابی
شبانه –برنامه ریزي درسی    
 ندا بنی اسدي
 سجاد دهقانی

روزانه–مهندسی منابع طبیعی گرایش  بیابان زدایی    
 محمد مهدي فتاحی

 مسعود یوسفی
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 جواد مومنی دمنه
 هادي اسکندري دامنه

شبانه –مهندسی منابع طبیعی گرایش  بیابان زدایی    
 حریر سهرابی

 سیروس مداحی نژاد
پردیس خودگردان قشم–مهندسی منابع طبیعی گرایش  بیابان زدایی   

 ابراهیم صادقی نژاد فرسنگی
 مهرداد سلجوقی

هدایت فردمحمد   
 رضا زمانی افشار

روزانه–مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش آب    
 محمد اکرامی
 زهرا اژدري

 اشکان رضایی
شبانه –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش آب    

 محمد مهدي علی مالیی
پردیس خودگردان قشم–مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش آب    

 جعفر بهاري میمندي
 طاهره زمانی پیرالوان

 بهمن کواري
روزانه–مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین  

 احسان تمسکی
 محسن عباسی سکه روانی

 کرامت میجانی
شبانه –مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین    

 احمد چوپانیان
پردیس   - مهندسی منابع طبیعی، علوم و مهندسی آبخیزداري گرایش زمین 

 خودگردان  قشم
 الهام رهنما

 حامد احمد پور
 امین بلوردي
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مهندسی کشاورزي علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت 
روزانه–باغبانی   

 کمال صالحی جعفرابادي
 لیال بقاء زاده دریایی

 مجتبی خرمی
مهندسی کشاورزي علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت 

شبانه –باغبانی   
 مصطفی صالحی

روزانه–زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی   
 جواد عبدالمالکی

 سعید چوپانی
شبانه –زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی   

 مجید فخار

روزانه –زمین شناسی گرایش پترولوژي   
 نازیال نصیحت شنو

 علی شاهی
 محمد صالح فاضل نیا

شبانه –زمین شناسی گرایش  پترولوژي   
 پیام اخالص پور

 

 

 

 با آرزوي تقدیري نیکو

 رسول مهدوي

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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