
 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 دانشکده فنی و مهندسی       

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  ساخت و تولید-طراحی کاربردی-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک مهدی صفرپور 1

  ساخت تولید-طراحی کاربردی-انرزیتبدیل  مهندسی مکانیک رضا خضرلو 7

  ساخت و تولید-طراحی کاربردی-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک رضا نیک مرام ذکریا 7

  ساخت و تولید مهندسی مکانیک محمد اژدری 2

  طراحی کاربردی–تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک محمد مقراضی 5

  ساخت و تولید-کاربردی طراحی-تبدیل انرژی مهندسی مکانیک فهیم طاهری سید 9

  الکترونیک قدرت-سیستم های قدرت مهندسی برق  امیر پاشایی 3

  ماشین-سیستم  مهندسی برق  میر فرشاد مختاریفر 8

  سیستم های قدرت-الکترونیک قدرت مهندسی برق فرزانه اصالنی گزنق 2

  مخابرات-الکترونیک–سیستم قدرت  مهندسی برق  سودابه یوسف زاده 14

  سازه ارومیه مهندسی عمران سهیال گل محمد الواجی 11

  زلزله-سازه  مهندسی عمران رامین دلیری  17

  سازه ارومیه مهندسی عمران  احسان محمدی  17

  سازه-ژئوتکنیک-راه وترابری مهندسی عمران  علی تنومند 12

محمد مهدی حمزه  15

 پوری

  ژئوتکنیک-زلزله-ارومیهسازه  مهندسی عمران 

  ژئوتکنیک-راه وترابری –سازه  مهندسی عمران  محمد ابراهیمی 19

  محیط زیست –سازه -ژئو تکنیک مهندسی عمران  سینا قلندر زاده 13

  ژئوتکنیک-زلزله–سازه  مهندسی عمران فرشید احمدی خانقاهی 18

  اکتشاف-استخراج–فرآوری  مهندسی معدن سعید مهدی پور طناب 12

  مکانیک سنگ-تونل-استخراج مهندسی معدن علی علیپور فرد 74

  استخراج مهندسی معدن محمد حسین جهان 71

  تونل وفضاهای زیرزمینی-استخراج-اکتشاف مهندسی معدن امیر عباس هوشنگ 77

  فرآوری مهندسی معدن پارسا محبی 77

  مکانیک سنگ-تونل–استخراج  مهندسی معدن هادی احمدی قورچلو 72

  مکانیک سنگ-فرآوری-استخراج مهندسی معدن حافظ زارع 75

  بهینه سازی مهندسی صنایع  علیرضا امیری گل جوان 79

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع  پرهام ضرغام زاده 73

  بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع  ساالر صمدزاده قائی 78



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع طبیعیدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  حفاظت آب وخاک-مدیریت کنترل بیابانی مهندسی طبیعت مهنا نصیرزاده 1

  علوم زیستی-مدیریت منابع طبیعی دلوین حاتمی 7

  حفاظت و آب وخاک مهندسی طبیعت صائمه صادقی گجوتی 7

  مدیریت و علوم زیستی علوم جنگلمهندسی  قهرمانلوامیر غنی دل  2



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم ورزشی و تربیت بدنیدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  رفتار حرکتی-سیب شناسی ورزشی علوم ورزشی زهرا محمدی  1

  اصالحی حرکات–آسیب شناسی  علوم ورزشی هانیه بهنام 7

آسیب و حرکات –آسیب شناسی و حرکات اصالحی  علوم ورزشی شیما قدیری 7

 اصالحی

 

  حرکات اصالحی-مدیریت ورزشی-فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی محمد صدوری 2

  رفتار حرکتی-آسیب شناسی ورزشی علوم ورزشی فاطمه صفری 5

  رفتار حرکتی-بالینیفیزیولوژی -آسیب شناسی علوم ورزشی اسمائ موسوی 9

  فیزیولوژی بالینی-آسیب شناسی–رفتار حرکتی  علوم ورزشی یگانه صادق نژاد 3

مصطفی فتحی  8

 حیدرانلو

  آسیب شناسی-رفتار حرکتی–مدیریت ورزشی  علوم ورزشی

راضیه رجبی قره  2

 قشالقی

  مدیریت-رفتار حرکتی علوم ورزشی

  رفتارحرکتی-آسیب اصالحی-فیزیولوژی علوم ورزشی سید علی سیدی 14

رفتار حرکتی ویادگیری -آسیب شناسی و حرکات اصالحی علوم ورزشی فریبا کاظمی 11

 ژی ورزشیوفیزیول–

 

  آسیب شناسی-فیزیولوژی ورزشی-رفتار حرکتی علوم ورزشی سعیده توت خانه 17



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 کشاورزیدانشکده        

R  نام و نام

 خانوادگی

  گرایش درخواستی رشته تحصیلی

پرستو درویش  1

 زاده

حشره شناسی  -بیماری شناسی گیاهی مهندسی کشاورزی

 کشاورزی

 

  بیماری گیاهی ترویج وآموزش کشاورزی پایدار زهرا علوی 7

-علوم علف های هرز-علوم وتکنولوژی بذر مهندسی تولید وژنتیک گیاهی اسماعیل فیاض 7

 اکولوژی

 

ستوده قره الهام  2

 باغ

-علوم علف های هرز-اکولوژی گیاهان زراعی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 علوم وتکنولوژی بذر

 

  مهندسی منابع آب علوم ومهندسی آب نگین رسولی 5

  آبیاری و زهکشی علوم ومهندسی آب سولماز مکرم 9

  زهکشی علوم و مهندسی آب الناز مسلم لی 3

علوم –مدیریت شهری –برنامه ریزی شهری  مهندسی فضای سبز ههتاب بشیر بنائم 8

 ومهندسی باغبانی

 

-صنایع غذایی-زیست فنآوری مواد غذایی مهندسی کشاورزی سهند سهرابی 2

 فناوری مواد غذایی

 

  فنآوری مواد غذایی مهندسی کشاورزی سمیه ترابی زنوز 14

سوژین سرای  11

 ترکاشه

زیست -فناوری مواد غذایی-موادغذاییشیمی  مهندسی کشاورزی

 فناوری مواد غذایی

 

مرضیه شیر  17

 محمدی

  زیست فناوری مواد  غذایی–فناوری مواد غذایی  مهندسی کشاورزی 

صنایع -فناوری مواد غذایی-شیمی مواد غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی عالئ وطن خواه 17

 غذایی

 

  زیست فناوری مواد غذایی-فناوری مواد غذایی مهندسی علوم وصنایع غذایی  فائزه اسمعیل لو 12

بیولوژی وبیو -شیمی حاصلخیزی خاک علوم ومهندسی خاک مسعود واحدی  15

 تکنولوژی خاک

 

گیاهان -تولیدات گلخانه ای-گیاهان زینتی علوم ومهندسی باغبانی فاطمه علی زاده 19

 دارویی

 

  اصالح نژاد دام وپرورش -تغذیه دام-تغذیه طیور دامیعلوم  سارینا نوری 13

  فناوری پس از برداشت-تبدیل انرژی-طراحی وساخت مهندسی مکانیک بیو سیستم نوید رستمی 18

انرژی های –فناوری پس از برداشت -طراحی وساخت مهندسی مکانیک بیو سیستم حسام نیک خواه 12

 تجدید پذیر
 

منیره حیدر پور  74

 چهارسوقی

  فیزیولوژی دام-تغذیه نشخوارکنندگان-تغذیه طیور مهندسی علوم دامی



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمیدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  نانو شیمی-شیمی آلی اموزش شیمی مریم صادقی 1

  شیمی معدنی-شیمی آلی-شیمی تجزیه شیمی رضا نوری 7

  شیمی آلی-نانوشیمی-شیمی فیزیک شیمی  امیر ملک زاده 7

  شیمی معدنی-شیمی آلی-شیمی تجزیه اموزش شیمی  رامین رحیمی مروئی 2

  نانوشیمی -کاربردی –آلی  شیمی پریسا خیری 5

  معدنی-شیمی آلی  شیمی زهرا غفاری 9

مهدی فردی سفیده  3

 خوان

  - شیمی کاربردی

  نانوشیمی-کاربردی شیمی-شیمی آلی شیمی کوثر محمدپور 8

مهسا گل محمدی  2

 حورمقان

  شیمی آلی شیمی محض

  شیمی آلی-نانوشیمی-شیمی کاربردی شیمی  مونا احمدی 14



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده دامپزشکی

 

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  غذاییبهداشت و کنترل کیفی مواد  بهداشت مواد غذایی پریسا لطفی 1



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاد و مدیریتدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  اقتصاد نظری-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-علوم اقتصادی علوم اقتصاد مهدی مهدیون 1

  یاقتصاد نظر-ریزی توسعه اقتصادی و برنامه-بانکداری اسالمی اقتصاد رضا زاهدی چالن 7

  اقتصاد نظری-بانکداری اسالمی-توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی علوم اقتصادی مریم شرف خانی 7

  - حسابداری هادی مصطفوی 2

  حسابداری مالی حسابداری  سارا فریادی 5

  حسابداری حسابداری کامران ارسن 9

  مدیریت حسابداری-حسابداری مالی حسابداری آیدا موسوی مقدم 3

  حسابداری مدیریت-حسابداری-حسابداری مالی حسابداری  امین رحمانی شهرکی 8

  حسابداری مدیریت—مدیریت مالی–حسابداری  حسابداری حدیثه عباسی 2

  بازرگانی داخلی-استراتژیک -بازاریابی- مدیریت بازرگانی ندا چمن 14

  بازرگانی داخلی-استراتژیک مدیریت-بازاریابی مدیریت بازرگانی ساحل فرهنگ 11

  بازرگانی داخلی–مدیریت استراتژیک -بازاریابی مدیریت بازرگانی مریم موال قلقاچی 17

  بازرگانی داخلی-استراتژیک-بازار یابی مدیریت بازرگانی شایان ااسدی 17

  استراتژیک-داخلی -بین المللی مدیریت بازرگانی لیانا الکسان شیر آباد 12

  مدیریت داخلی-مدیریت بین المللی–مدیریت استراتژیک  مدیریت بازرگانی نازنین عزیزیان فام 15

  مدیریت  مالی/گرایش مالی مدیریت مالی تورج حشمتی 19

  مدیریت مالی مدیریت مالی مرضیه حسین زاده  13



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنر و معماریدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

مرمت و احیای بناهای  زهرا حسنی اوخچالر 1

 تاریخی

  مهندسی معماری

سودا محمدی ساری  7

 بیگلو

  مهندسی معماری مهندسی معماری

مرمت واحیای بناهای  فاطمه خلیلی قوشچی 7

 تاریخی 

  معماری

  مهندسی معماری مهندسی معماری زهرا حبیب زاده 2

مرمت و احیای بناهای  هاتف محمدی آذر 5

 تاریخی

  مهندسی معماری

مرمت و احیای بناهای  سمیه کیومرزی شیراز 9

 تاریخی

  مهندسی معماری

-برنامه ریزی منطقه ای-برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی شیوا خدایاری 3

 مدیریت شهری

 

  -برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی پریناز ولی یاری سوره 8

  مدیریت شهری-برنامه ریزی شهری مهندسی شهرسازی جعفرلوحسین  2

  برنامه ریزی شهری -مهندسی معماری مرمت بناهای تاریخی باران سلطانی 14

مدیریت -برنامه ریزی شهری و منطقه ای مهندسی شهرسازی علی اکبری 11

 شهری

 

مرمت واحیای بناهای  نرمین شکوهی 17

 تاریخی

  شهری مدیریت-برنامه ریزی شهری



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علومدانشکده        

R گرایش درخواستی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی  

  تترلوزی-زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی دریا عثمان نزاد 1

  تکتونیک زمین شناسی مهسا شکاری 7

  آنالیز عددی ریاضیات وکاربردها سحرنازبرجیسی 7

  آنالیز عددی کاربردیریاضی  نیما اسماعیلی  2

  نظریه میدانهاوذرات بنیادی-ماده چگال –هسته ای  فیزیک حامد جلیل زاده 5

  نظریه میدانهاوذرات بنیادی-ماده چگال-هسته ای فیزیک امیر حسین نظربیگی 9

  - آموزش زیست شناسی آیدا شفیق 3

  سیستماتیک گیاهی–فیزیولوژی گیاهی  زیست شناسی محمد سربرهنه 8

  زیست شناسی گرایش جانوری زیست شناسی  آنیتا اسمعیلی 2

  یوشیمیب-فیزیولوژی -سلولی و تکوینی زیست شناسی  فاطمه حسن نژاد 14

  سلولی وتکوینی-بیوشیمی-بیو شیمی بالینی زیست شناسی ماندانا ابراهیم زاده 11

  جانوریفیزیولوژی -بیوشیمی بالینی زیست جانوری لیال احمدیان 17

فیزیولوزی -سلولی وتکوینی-فیزیولوزی جانوری زیست شناسی گیاهی زهرا زند 17

 گیاهی

 

  سیستماتیک بوم شناسی–فیزیولوزی  زیست شناسی گیاهی شیوا خیاطی 12



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 دفتر استعدادهای درخشان        

 دفتر استعدادهای درخشان-تکمیلی الت معاونت آموزشی و تحصی -پردیس نازلو دانشگاه ارومیه-جاده سرو 11کیلومتر -ارومیه

 422-71227927-77355723تلفن: 

 

 

 

 

 ادبیاتدانشکده        
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