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 اصلی/ ذخیره رشته مورد پذیرش   کارشناسی  مقطعدانشگاه محل تحصیل  رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 اصلی تبدیل انرژی -مکانیکمهندسی  هرمزگان مکانیکمهندسی  حسین میراحمدی 1

 اصلی بهینه سازی سیستم-مهندسی صنایع حکیم سبزواری صنایعمهندسی  فوزیه اربابی 2

 اصلی-اولویت اول کنترل-مهندسی برق هرمزگان مهندسی برق محمد محیائی 3

 اصلی-اولویت دوم کنترل-مهندسی برق هرمزگان مهندسی برق کامیار خرمی 4

 اصلی-اولویت سوم کنترل-برق مهندسی هرمزگان مهندسی برق وحید پیل تن 5

 ذخیره-چهارماولویت  کنترل-مهندسی برق هرمزگان مهندسی برق محمد بهزادی شهربابک 6

 ذخیره-پنجماولویت  کنترل-مهندسی برق هرمزگان مهندسی برق دانیال عبداله پور 7

تولید  -باغبانیعلوم و مهندسی  مجتمع آموزش عالی میناب علوم و مهندسی باغبانی نرگس بهرامی 8

 محصوالت گلخانه ای

 اصلی

گیاهان —-علوم و مهندسی باغبانی مجتمع آموزش عالی میناب علوم و مهندسی باغبانی سرور محمدی 9

 دارویی

 اصلی

 

 

 

 اصلی تکثیر و پرورش آبزیان هرمزگان علوم ومهندسی شیالت آذر اقبالی 10



 اصلی بوم شناسی آبزیان هرمزگان علوم ومهندسی شیالت محمد معتمد قشمی 11

 اصلی-اولویت اول هواشناسی هرمزگان فیزیک مریم رحیمی 12

 اصلی-اولویت دوم هواشناسی هرمزگان فیزیک فاطمه تلنگ 13

 

 امیرحسین مریدی 14

 

پردیس شهید بهشتی -دانشگاه فرهنگیان آموزش زیست شناسی

 هرمزگان

 اصلی زیست فناوری دریا

 اصلی-اولویت اول شیمی آلی هرمزگان محضشیمی  نازیال عسکری 15

 ذخیره-اولویت دوم  شیمی آلی هرمزگان شیمی محض مریم موسائی باغستانی 16

 اصلی-اولویت اول شیمی تجزیه هرمزگان شیمی محض امیررضا آرام باش 17

 ذخیره-اولویت دوم  شیمی تجزیه هرمزگان شیمی محض ام البنین فیاض خرق 18

 اصلی-اولویت اول جبر-ریاضی محض هرمزگان ریاضیات و کاربردها ندا زمردی 19

 جبر-ریاضی محض هرمزگان ریاضیات و کاربردها عایشه آب آذرسا 20

 

 

 اصلی-اولویت دوم 

 اصلی-اولویت اول روان شناسی عمومی هرمزگان روانشناسی فاطمه زاهری 21

 اصلی-اولویت دوم عمومی روان شناسی هرمزگان روانشناسی نازنین طهماسبی ارشلو 22

 اصلی-اولویت سوم روان شناسی عمومی هرمزگان روانشناسی نسترن منیری 23

 ذخیره-اولویت چهارم روان شناسی عمومی هرمزگان روانشناسی نازنین اقتداری 24

 ذخیره-اولویت پنجم روان شناسی عمومی هرمزگان روانشناسی سیده زهرا نجیبی 25

 اصلی-اولویت اول مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان مشاوره اسما شبروان 26

 اصلی-اولویت دوم مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان مشاوره فاطمه رادمرد 27

 اصلی-اولویت سوم مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان مشاوره فاطمه روستایی 28

 ذخیره-اولویت چهارم مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان مشاوره زهرا چاهخویی نژاد 29



 

 

 

 

 

 

 

 ذخیره-اولویت پنجم مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان مشاوره فاطمه اسالمی 30

 اصلی-اولویت اول پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان جامعه شناسی فاطمه طارمی 31

 اصلی-اولویت دوم پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان جامعه شناسی سعیده قربانی 32

فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا آموزش ابتدایی املشی صبا رسولی 33

 بندرعباس

 اصلی تحقیقات آموزشی

 اصلی-اولویت اول بازاریابی دانشگاه هرمزگان مدیریت بازرگانی محبوبه رضایی 34
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 اصلی-اولویت دوم بازاریابی دانشگاه هرمزگان مدیریت بازرگانی معصومه صادقی

 ذخیره-اولویت سوم بازاریابی دانشگاه هرمزگان مدیریت بازرگانی زینب افشاری 36

 اصلی-اولویت اول مدیریت استراتژیک دانشگاه هرمزگان مدیریت امور گمرکی اکبر حسن نژاد قورولی 37

 اصلی-اولویت دوم مدیریت استراتژیک دانشگاه هرمزگان مدیریت امور گمرکی علیرضا جهانفکر 38

 ذخیره-اولویت سوم مدیریت استراتژیک دانشگاه هرمزگان مدیریت امور گمرکی ستوده امیدی 39

 اصلی-اولویت اول مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی سحر مقسمی 40

 اصلی-اولویت دوم مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی رضا دهقانی دشت آبی 41

 ذخیره-اولویت سوم مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی محمودیفاطمه  42

 ذخیره-اولویت چهارم مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی زهرا حق خواه 43

 اصلی-اولویت اول تحقیق در عملیات دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی زهرا حق خواه 44

 اصلی-اولویت اول استراتژی دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی محمودیفاطمه  45

 اصلی-اولویت دوم استراتژی دانشگاه هرمزگان مدیریت صنعتی ستایش فرامرزی 46

 اصلی-اولویت اول توسعه منابع انسانی دانشگاه هرمزگان مدیریت دولتی سحر همتی 47

 اصلی-اولویت دوم توسعه منابع انسانی هرمزگاندانشگاه  مدیریت امور گمرکی نازنین ساعی 48

 اصلی-اولویت اول رفتار سازمانی دانشگاه هرمزگان مدیریت دولتی مریم رنجبری 49
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 اصلی-اولویت دوم رفتار سازمانی دانشگاه هرمزگان مدیریت دولتی محمد بذله


