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ماطالعیه مه  

مختص غائبین-1400مصاحبه دکتري   

دانشگاه ارومیه که در بازه زمانی ثبت نام و ارسال پرونده در سامانه  1400به اطالع داوطلبان مصاحبه دکتري 

  موفق به ارسال مدارك نشده اند می رساند: ) 5/3/1400 یال 1/3/1400مصاحبه دکتري (از تاریخ 

داوطلبانی که بنا به یکی از دالیل ذیل از ثبت نام براي مصاحبه دکتري جا مانده اند،دعوت دانشگاه ارومیه صرفا از 

  اید.به مصاحبه می نم

ابتال به بیماري کرونا -1  

رستانگواهی بستري در بیما-2  

فوت اقوام درجه یک-3  

موظفند  بوده اند )  5/3/1400 یال 1/3/1400 خی(از تارداوطلبانی که داراي یکی از شرایط فوق در زمان ثبت نام

  اقدامات ذیل را انجام دهند:

صرفا در روز ارسال درخواست کتبی ممهور به امضا و اثر انگشت داوطلب از طریق ایمیل به مدیر گروه محترم -1

  تحت هیچ شرایطی این زمان قابل تمدید نخواهد بود). (بعد از ظهر 15صبح لغایت  8از ساعت  13/3/1400 دوشنبه

 درج شماره داوطلبی،نام و نام خانوادگی،کد ملی،کد رشته محل معرفی :مهم توجه

مصاحبه را دارد و تلفن تماس  شرکت در شده به دانشگاه ارومیه که داوطلب قصد

داوطلبان بایستی همراه با در متن درخواست بسیار مهم و ضروري می باشد.

ز به مدیر گروه ارسال درخواست مربوطه فیش مبلغ واریزي به شرح ذیل را نی

  نمایند.

ثبت  نهیبابت هز  0110178484004به حساب شماره  صد هزار تومان) ( الیر 1000000واریز مبلغ  -2

  .یهر کد رشته محل انتخاب ينام و مصاحبه برا

مبلغ(صد  کیشده اند، صرفا  ی) معرفسیمختلف(روزانه،شبانه و پرد يبا دوره ها شیگرا کیکه در  یداوطلبان

  .ندینما زیهزار تومان) وار

شده  یمعرف سیهر سه دوره روزانه،شبانه و پرد يماده چگال برا کیزیکه در رشته ف یعنوان مثال: داوطلب به

  .دینما یم زیاست صرفا صد هزار تومان وار
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و به درخواستهاي  عنوان قابل استرداد نخواهد بود چیبه ه يزیدر صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه وار"

  "فیش واریزي ترتیب اثر داده نخواهد شد.فاقد 

 2/4/1400و  1/4/1400مورخ و چهارشنبه مدیران محترم گروهها درخواستهاي ارسالی را در روزهاي سه شنبه -3

  فوق الذکر را جهت انجام مصاحبه تعیین می نمایند. لبررسی و موارد حائز دالی

(لینک مصاحبه مجازي توسط 5/4/1400با داوطلبان حائز شرایط در روز شنبه مورخ مجازي  انجام مصاحبه -4

مدیران محترم گروه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.)ایمیل و تلفن تماس مدیران گروه به پیوست همین 

  اطالعیه می باشد.

شید از ارسال داوطلبان محترم لطفا توجه فرمایید چنانچه فاقد یکی از شرایط مذکور می با

به مدیران گروه جدا خودداري نموده ودر این خصوص با هیچ بخشی از دانشگاه درخواست 

  تماس حاصل نفرمایید.

  با آرزوي موفقیت                                                                                                                  

 تکمیلی دانشگاه ارومیهاداره تحصیالت 

 

 

  شماره تماس و ایمیل مدیران گروههاي آموزشی به تفکیک دانشکده

 دانشکده ادبیات

 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 a.ghaleei@urmia.ac.ir 09143892479 علوم تربیتی ادبیات دکتر علیرضا قلعه ایی

زرگرزاده دکتر هاله اتیادب   

 

 h.zargarzadeh@urmia.ac.ir 09143469052 زبان انگلیسی

اتیادب دکتر شیرین رزمجو  

 

 Sh.razmjoo@urmia.ac.ir 09171886193 زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات دکتر فیروزه سپهریان آذر

 

 F.sepehrianazar@urmia.ac.ir 09141451889 روانشناسی

یمومن محسندکتر اتیادب   

 

 تاریخ

 

09188721720 m.momeni@urmia.ac.ir 
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اتیادب دکترمحمد حیدري زاد  

 

 09143419724 معارف اسالمی

 

m.heydarizad@urmia.ac.ir 

يریافشارکبدکتر  اتیادب   

 

 09149012642 جامعه شناسی

 

a.kabiri@urmia.ac.ir 

اتیادب دکتر وحید محمد نژاد  

 

 geovahid@yahoo.com 09143209792 جغرافیا
 

 دانشکده علوم و شیمی

 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 a.esmaeili@urmia.ac.ir 09143419997 فیزیک علوم پایه و شیمی دکتراصغر اسمعیلی

 h.pirkharrati@urmia.ac.ir 09144432810 زمین شناسی علوم پایه و شیمی دکترحسین پیرخراطی

شیمی آلی و  علوم پایه و شیمی دکتر احمد پورستار

 معدنی

09144486334 a.poursattar@urmia.ac.ir 

 a.hosseini@urmia.ac.ir 09143923539 شیمی تجزیه  علوم پایه و شیمی دکتر سید علی حسینی

 b.rezaei@urmia.ac.ir 09143498596 ریاضی علوم پایه و شیمی دکتر بهمن رضایی

 j.khara@urmia.ac.ir 09144414713 زیست شناسی علوم پایه و شیمی دکتر جلیل خارا

 دانشکده کشاورزي 

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

زینال زادهدکتر  09143462216   آب کشاورزي    k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir  

09144002691  صنایع غذایی کشاورزي  دکتر الماسی  h.almasi@urmia.ac.ir 
 

 m.daneshyar@urmia.ac.ir 09141402759 علوم دامی کشاورزي  دکتر دانشیار
 

امیرنیادکتر   r.amirnia@urmia.ac.ir 09144026024 تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزي  
 

 h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir 09141890744 علوم خاك کشاورزي  دکتر خداوردیلو
 

 ha.hassanpour@urmia.ac.ir 09143094910 باغبانی کشاورزي  دکتر حسن پور
 

سیستممکانیک بیو  کشاورزي  دکتر احمدي مقدم  09149829146 p.ahmadi@urmia.ac.ir 
 

  a.safavi@urmia.ac.ir 09144048349 گیاهپزشکی کشاورزي  دکتر صفوي
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 دانشکده منابع طبیعی

 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 hiradab@gmail.com 09148071900 آبخیزداري منابع طبیعی دکتر عبقري
 

 r.mousavi@urmia.ac.ir 09104052230 جنگلداري منابع طبیعی دکتر موسوي
 

  n.ahmadifard@urmia.ac.ir 09370044347 شیالت منابع طبیعی دکتر احمدي فرد

 

 

 

 

 دانشکده فنی مهندسی و برق و کامپیوتر

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

همراهشماره  گروه آموزشی  آدرس ایمیل 

 a.asgharian@urmia.ac.ir 09354040304 کامپیوتر فنی مهندسی دکتر اصغر اصل اصغریان

 v.talavat@urmia.ac.ir 09124438974 برق و قدرت فنی مهندسی دکتر وحید تالوت

 ch.ghobadi@urmia.ac.ir 09143410349 برق و مخابرات فنی مهندسی دکتر چنگیز قبادي

مرتضی موسی زادهدکتر   m.mousazadeh@urmia.ac.ir 09144475946 برق الکترونیک فنی مهندسی 

 m.khalilian@urmia.ac.ir 31942851 گروه مکانیک فنی مهندسی دکتر مرتضی خلیلیان

دکتر سیف الدین موسی 

 زاده

 s.moosazadeh@urmia.ac.ir 31942890 گروه معدن فنی مهندسی

 m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir 31943017 گروه عمران فنی مهندسی دکتر مهدي قنبرزاده

 دانشکده دامپزشکی

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

دکتر فرهاد 

نژادسلطانعلی  

 fsoltanalinejad@gmail.com 09148189926 علوم پایه دامپزشکی

 Ayenesmail@gmail.com 09144475799 مامائی و طیور دامپزشکی دکتر اسماعیل آین

بهداشت و کنترل  دامپزشکی دکتر جواد علی اکبرلو

 کیفی مواد غذایی

09141600847 j.aliakbarlu@urmia.ac.ir 

جراحی و  دامپزشکی دکتر رحیم محمدي

 تصویربرداري

 تشخیصی

09143893670 r.mohammadi@urmia.ac.ir 

دکتر قادر جلیل زاده 

 امین

بیماریهاي درونی و  دامپزشکی

 کلینیکال پاتولوژي

09144173267 g.jalilzadeh@urmia.ac.ir 
eh@gmail.comg.jalilzad  
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  1400در سال (نوبت دوم) و(پردیس)جدول شهریه دانشجویان دکتري

 09144463959 پاتوبیولوژِي دامپزشکی دکتر محمد یخچالی

09030720823 

m.yakhchali@urmia.ac.ir 

 sm.abtahi@urmia.ac.ir 09133000470 میکروبیولوژي دامپزشکی دکتر سید میثم ابطحی

 دانشکده علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

همراهشماره  گروه آموزشی  آدرس ایمیل 

علوم  دکتر سجاد روشنی

 ورزشی

فیزیولوژي ورزشی و حرکات 

 اصالحی

09181434527 srowshani@yahoo.com 

علوم  دکتر جالل دهقانی زاده

 ورزشی

Jalal.dehghanizade@yahoo 09139704369 رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی
.com 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت

 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

کیومرث شهبازيدکتر  اقتصاد و  

 مدیریت

معاون آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

91445183060  k.shahbazi@urmia.ac.ir 

اقتصاد و  دکتر محسنی زنوزي

 مدیریت

 sj.mzonouzi@urmia.ac.ir 09143011082 اقتصاد

اقتصاد و  دکتر پرویز پیري

 مدیریت

 p.piri@urmia.ac.ir 09143871396 حسابداري

 ورودي
 شهریه ثابت گروه

شهریه متغیر هر واحد 

 نظري

شهریه متغیر کل پایان 

 نامه 

1400 

 (نوبت دوم)

050،634،56 علوم انسانی  8،418،575 75،001،850 

سایر گروههاي 

 آموزشی
68،879،250 7،653،250 82،655،100 

1400 

)پردیس(  

 86،627،136 9،723،454 65،412،327 علوم انسانی

سایر گروههاي 

 آموزشی
79،555،533 8،839،503 95،466،640 


