
 باسمه تعالی

این دانشگاه حسب استقبال اکثریت  به اطالع داوطلبان عزیز مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه می رساند،

داوطلبان گرامی از مصاحبه حضوری و تأکید غالب گروههای آموزشی برای انجام مصاحبه به صورت 

 داده است. لیکن داوطلبانی کهانجام  به صورت حضوری حضوری، مصاحبه دکتری را طبق برنامه اعالم شده

تداخل تاریخ مصاحبه دانشگاه و یا  با گواهی پزشکی 19ابتال به بیماری کووید  نظیر بنا به دالیلی

، شرکت ننموده اند یدر جلسه مصاحبه حضوردیگر داوطلب)با دالیل موثق( با دانشگاه قبولی ارومیه

در مصاحبه مجازی شرکت کنند. با  حضوری مصاحبه می توانند با علم به اولویت این دانشگاه برای انجام

مهر ماه(  20و  19روز )شنبه و یکشنبه  2مدت  صرفا  توجه به استقبال شدید داوطلبان از مصاحبه حضوری

 .داوطلبان جا مانده در نظر گرفته شده واین زمان قابل تمدید نمی باشد برای مصاحبه غیر حضوری

 : روند مصاحبه مجازی

کلیه مدارک مربوط به مصاحبه دکتری  مهر 16و چهارشنبه  15سه شنبه ظفند صرفا در تاریخ های موداوطلبان 

مورد  در پایان همین اطالعیه مدارکتخصصی را به ایمیل مدیران محترم گروههای آموزشی ارسال نمایند.)

ن محترم گروه و راهنمای ورود به جلسه ویژه مدیراایمیل ، نیاز برای شرکت در مصاحبه مجازی

ساعت و لینک ورود ، ، و ارسال ایمیل طی تماس تلفنیمدیر گروه محترم  .درج شده است(داوطلبین 

 تاریخ مصاحبه مجازی را به اطالع داوطلب خواهد رساند.

 جهیزات الزم برای شرکت در مصاحبه غیر حضوری:ت

  هوشمند ویندوز یا یک عدد گوشی موبایلیک دستگاه کامپیوتر با سیستم عامل 

  یک عدد هدست با کیفیت مناسب) استفاده از میکروفن و اسپیکر به دلیل امکان برگشت صدا

 ترجیحا مورد تأیید نمی باشد(.

 اینترنت پرسرعت ADSL با پهنای باند حداقل  kbps1024 

 نصب شده باشد. قبل از اتصال به جلسه باید نرم افزارهای مورد نیاز بر روی سیستم 

 لینک نصب نرم افزار Adobe Connect 

  لینک دانلود نرم افزارconnectadobe  برای گوشیهای اندروید 

  لینک نسخهIOS  نرم افزارadobe connect 

 )نصب مرورگر کروم یا موزیال )آخرین ورژن 

 فایل راهنمای ورود به جلسات 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/ConnectAppSetup2019_5_1.rar
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/u808/ConnectAppSetup2019_5_1.rar
https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf


نکته مهم:کلیه داوطلبان مصاحبه مجازی دکتری تخصصی دانشگاه ارومیه ،موظفند فرم تعهد ذیل را تکمیل 

 .ه مدارک مورد نیاز به ایمیل مدیر گروه ارسال نمایندو همرا

 

 99دکتری -فرم تعهد مخصوص داوطلبان متقاضی مصاحبه مجازی دانشگاه ارومیه

 

دانشگاه ارومیه که در کد رشته محل                 99داوطلب مصاحبه دکتری                 اینجانب            

موفق                                   .لیکن به دلیل دعوت به مصاحبه شده ام                                 رشته

به شرکت در مصاحبه حضوری نشده و راغب به شرکت در مصاحبه مجازی می باشم و متعهد میگردم 

م و چنانچه در یتجهیزات مربوط به این مصاحبه را آماده نموده و کلیه ضوابط مصاحبه مجازی را مراعات نما

اسناد و مدارک ارسال شده از طریق ایمیل با اصل فیزیکی مدارک مذکور مغایرتی وجود داشته باشد 

لغو و مسئولیت این مغایرت به عهده خودم می باشد و  99مصاحبه و قبولی اینجانب در آزمون دکتری 

 هیچکونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                           

 امضا                                                                                                  

 اثر انگشت                                                                                                

 

 

:داوطلبانی که در مصاحبه حضوری شرکت نموده اند،به هیچ عنوان اجازه 1مهم  توجه

 شرکت مجدد در مصاحبه مجازی را ندارند.

مهر در دانشگاه ارومیه مصاحبه  15،14و16:کلیه داوطلبانی که در تاریخ 2توجه مهم 

مصاحبه حضوری بوده و نمی توانند به بهانه نزدیکی به  حضوری دارند ملزم به شرکت در

مهر،تاریخ مصاحبه مجازی( از شرکت در مصاحبه حضوری امتناع 20و  19تاریخهای )

 نمایند.

  



 : مدارک الزم برای مصاحبه : 1

 تکمیل شده )مندرج در انتهای همین اطالعیه( و تصویر کارنامه آزمون مرحله اول دکتری 1: فرم شماره1.1

 99سال 

 : تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی2.1

 نمراتالتحصیلی کارشناسی به همراه ریز: تصویر گواهینامه فارغ3.1

باشند، عالوه بر تصویر مدرک پیوسته میالتحصیل دوره کارشناسی ناتبصره: آن دسته از داوطلبانی که فارغ

 ی را نیز در زمان مصاحبه ارائه نمایند.بایست تصویر مدرک کاردانپیوسته، میکارشناسی نا

 نمراتای به همراه ریزالتحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه: تصویر گواهینامه فارغ4.1

: تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت  دائم و یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای 5.1

 نشجویان سال آخر کارشناسی ارشد.آقایان و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دا

 : تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه)صفحه ارزیابی و چکیده پایان نامه(6.1

 1: تصویر از تمامی مدارک و مستندات مربوط به جداول فرم شماره7.1

بنی بر می باشند، ارائه اصل گواهی م مربی: برای آن دسته از داوطلبانی که متقاضی استفاده از امتیاز 8.1

تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشیاینکه عضو هیات علمی 

 مربیان دانشگاه آزاد اسالمیهستند الزامی می باشد)با تأیید باالترین مقام مسئول(.الزم به توضیح است 

سازمان سنجش صرفا با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و  12/6/99مورخ  26398طبق نامه شماره 

دارا می  99امور هیات علمی دانشگاه آزاد محل خدمت امکان بهره مندی از این امتیاز را در آزمون دکتری 

 به ضروری می باشد. باشند.لذا ارائه این معرفی نامه برای این گروه از داوطلبان در هنگام مصاح

( به حساب شماره یک میلیون ریال)1000000: اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 9.1

 به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه 0110178484004

 گردد.مدارک و وجوه دریافتی به هیچ وجه مسترد نمی :توجه



گرایش با دوره های مختلف)روزانه،شبانه و پردیس( معرفی شده اند،  توجه مهم: داوطلبانی که در یک

 صرفا یک مبلغ)فیش( واریز نمایند.

به عنوان مثال: داوطلبی که در رشته فیزیک ماده چگال برای هر سه دوره روزانه،شبانه و پردیس معرفی 

 ریالی واریز می نماید. 1000000شده است صرفا یک فیش 

 تخصصی: فرایند ارزیابی 3

امتیاز(، امتیازات آموزشی )حداکثر  5/11دهی به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشی )حداکثر : امتیاز1.3

 پذیرد.انجام می 2فرم شماره  3تا  1امتیاز( مطابق با جداول  30امتیاز( و امتیازات مصاحبه )حداکثر  5/8

 

 

 



1فرم شماره   

 

 (Ph.D)مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری 

 )توسط داوطلب تکمیل شود(

 )مصوب جلسه........................مورخ.........................شورای موسسه........................(

 

 الف( مشخصات فردی:

 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعیت تاهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

اوطلب باید دکه . بدیهی است ین فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی استمندرج در ا "ج"و  "ب"موارد ذکر شده در بندهای  تمامی توجه:

 .کند اصل مدرک را نیز ارائهدر صورت ضرورت، 

 

 :سوابق پژوهشیب( 

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی  -1

نویسنده  )نام نویسندگان  سال انتشار عنوان مجله و عنوان مقاله وضعیت نوع

*  مسئول مقاله را با عالمت 

 فرمایید( مشخص

عناوین مقاالت 

پژوهشی علمی 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   



عناوین مقاالت 

 علمی ترویجی

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

عناوین مقاالت 

ارائه شده در 

کنفرانس های 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

 

 اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -2

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر-٣

 تاریخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    



6    

7    

 

 

 )ترجمه یا تألیف(کتب -4

 عنوان کتاب نوع

 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 کتب

 تألیف

   

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

   

 

 امتیاز پایان نامه-5

 دوره کارشناسی  -5-1

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد

 راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب

 

 

      



 دوره کارشناسی ارشد  -5-2

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب

 

 

      

 

 طرح واره های پژوهشی  -6

 دریافت شده است.عنوان طرح پژوهشی تقاضا محور منتخب داوطلب که از طریق سایت موسسه 

 

بیان مسئله و اهداف، فرضیه یا سواالت تحقیق،  داوطلب، طرح واره مربوط به طرح پژوهش تقاضا محور خود را که شامل عنوان تحقیق،-

 روش شناسی و مراحل را به پیوست ارائه نماید.

 

 ( سوابق آموزشیج

 خاتمهسال  سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش -رشته مقطع تحصیلی

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

 

 

 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی، و المپیادهای معتبر: -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/ المپیاد/جشنواره ردیف

1    

2    

3    

 



 مدرک زبان -

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

 

 

 امضاء:     تاریخ:            خانوادگی:نام و نام 

 

 

 

                                        

  



 2رم شماره ف

 (Ph.Dنحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری )

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه( 17/2/1396مورخ  424)مصوب جلسه 

 

 (امتیاز 5/11حداکثر  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ) -1جدول 

 نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

پژوهشی )داخلی و خارجی( -مقاالت علمی -1-1 1

 رشته تحصیلیمرتبط با 

 

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش  -2-1

 های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین  -3-1

 المللی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا

 مستخرج از پایان نامه هر مقاله- 5/6

و مرتبط با رشته  امتیاز 5/2تا 

 امتیاز 1تحصیلی تا 

گواهی ثبت اختراع بین المللی  -

 امتیاز 5/1و داخلی تا  5/2تا 

و بین  1برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز 5/2المللی تا 

 امتیاز 1هر مقاله تا امتیاز2 رشته تحصیلیترویجی مرتبط با -مقاالت علمی 2

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر)داخلی یا  3

 خارجی(

 و داخلی 5/0خارجی تا  امتیاز1

 امتیاز25/0تا

 - امتیاز 1 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

 75/0و بسیار خوب تا  1عالی تا  متیازا 1 اییا دکتری حرفه کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5

 امتیاز

  امتیاز 5/11 جمع

 تعلق نمی 1جدول  5اند، هیچ امتیازی از ردیف نامه خود دفاع نکردهبرای داوطلبانی که از پایان-

 گیرد.  

 امتیاز( 5/8)حداکثر نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول 

حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

 نحوه ارزیابی

 5/0 ناپیوسته(میانگین کل دوره کارشناسی)پیوسته و  1

 امتیاز

 3/0؛ تا99/17تا  17امتیاز،  2/0؛ تا 99/16تا  16

 5/0؛ تا20تا  19امتیاز و 4/0؛ تا99/18تا  18امتیاز، 

 امتیاز

امتیاز،  1؛ تا 1های رتبهدانشگاه ارومیه و دانشگاه امتیاز 1 کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی 2

های رتبه امتیاز و دانشگاه 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه



 امتیاز 25/0، پیام نور و آزاد اسالمی؛ تا  3

میانگین کل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) بدون  3

 تامه ( احتساب نمره پایان

5/0 

 امتیاز

 4/0؛ تا 99/18تا 18امتیاز،  3/0؛ تا 99/17تا  17

 امتیاز 5/0؛ تا  20تا  19امتیاز و 

امتیاز،  1؛ تا 1های رتبه دانشگاه ارومیه و دانشگاه امتیاز1 تحصیل دوره کارشناسی ارشد کیفیت دانشگاه محل 4

های    امتیاز و دانشگاه 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتیاز 25/0، پیام نور و آزاد اسالمی؛ تا 3رتبه 

نیمسال  7امتیاز،  1نیمسال  6کار شناسی پیوسته:  امتیاز 1 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  5

 8امتیاز و بیش از  5/0نیمسال  8امتیاز،  75/0

نیمسال امتیازی ندارد.                                              

نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3کارشناسی ناپیوسته: 

 نیمسال امتیازی ندارد. 4امتیاز و بیش از  5/0

نیمسال  5امتیاز،  75/0نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3 امتیاز 1 د ناپیوستهطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارش 6

 نیمسال امتیازی ندارد.  5امتیاز و بیش از  5/0

 5/1 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 7

 اامتیاز

 7امتیاز، رتبه  1، 6تا  4امتیاز، رتبه  5/1، 3تا 1رتبه 

امتیاز و رتبه  5/0، 12تا  10امتیاز، رتبه 75/0، 9تا 

 امتیاز 15،25/0تا  13

 4طبق جدول شماره  امتیاز 2 داشتن مدرک زبان معتبر 8

 5/8 جمع

 امتیاز
 

 

نیمسال و  9ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای شورای برنامه هایی که طبق مصوبة*رشته

وسته ) ـدوره کارشناسی ارشد پی آموختگاندانش اند،نیمسال تصویب شده 5ته برای کارشناسی ارشد ناپیوس

اند، نامه خود دفاع نکردهنیمسال تحصیلی ( و دانشجویان شاغل به تحصیل که از پایان 12با حداکثر سنوات 

 مند شوند.بهره 2جدول  6و  5های توانند از مجموع امتیازات ردیفکننده میمصاحبه با نظر کمیتة

 امتیاز مصاحبه -3جدول شماره 

 نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز فعالیتنوع 

  30 جمع امتیاز مصاحبه

 

کننده و گروه آموزشی مربوط ، بر اساس رای کمیتة مصاحبه3و  2 ،1های جداول *امتیاز تمام ردیف

 شود.محاسبه می

 



 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول شماره 

MSRT 
(MCHE) 

IEALTS 
Academic 

TOEFL 
(IBT) 

TOEFL 
(CBT) 

 

TOEFL 
PAPER 

+TOLOMO 

 

 امتیاز تخصیصی 

 2 637-677 270-300 110-120 و باالتر 8 100-80

79-75 5/7 109-102 269-253 636-607 75/1 

74-70 7 101-94 252-240 606-587 5/1 

69-65 5/6 93-79 239-213 586-550 25/1 

64-60 6 78-60 212-168 549-495 1 

59-55 5/5 59-46 166-137 494-450 75/0 

54-50 5 45-35 136-108 449-420 5/0 

49-45 5/4 34-29 107-93 419-393 25/0 

 

 دانشکده ادبیات
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 m.Hassani@urmia.ac.ir 09141478400 علوم تربیتی ادبیات دکتر محمد حسنی

 

 اتیادب جعفرزاده امکیدکتر س

 

 s.jafarzadeh@urmia.ac.ir 09192538891 فقه و حقوق اسالمی

 اتیادب زرگرزاده دکتر هاله

 

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

 اتیادب نزهت بهمندکتر

 

 b.nozhat@urmia.ac.ir 09143484240 زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات دکتر فیروزه سپهریان آذر

 

091414518 روانشناسی
89 

F.sepehrianazar@urmia.ac.i
r 

 اتیادب یمومن محسندکتر

 

 تاریخ

 

09188721720 m.momeni@urmia.ac.ir 

 اتیادب زادهیول ابوالقاسمدکتر

 

 09127580240 معارف اسالمی

 

a.valizadeh@urmia.ac.ir 

mailto:m.Hassani@urmia.ac.ir
mailto:m.momeni@urmia.ac.ir
mailto:a.valizadeh@urmia.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتیادب یریافشارکبدکتر 

 

 09149012642 جامعه شناسی

 

a.kabiri@urmia.ac.ir 

 اتیادب نژاددکتر وحید محمد 

 

 geovahid@yahoo.com 09143209792 جغرافیا
 

 علوم و شیمیدانشکده 
 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 دکتربهمن رضایی

 urmia.ac.irs.keshipour@ 09144817381 نانوفناوری علوم پایه و شیمی دکترسجاد کشی پور

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

mailto:a.kabiri@urmia.ac.ir
mailto:a.esmaeili@urmia.ac.ir
mailto:h.pirkharrati@urmia.ac.ir
mailto:a.poursattar@urmia.ac.ir
mailto:a.hosseini@urmia.ac.ir
mailto:b.rezaei@urmia.ac.ir
mailto:s.keshipour@urmia.ac.ir


 

 

 

 

 کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده 
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

کشاورزی و منابع  دکتر احمدی

 طبیعی

    آب

09126347532 

h.ahmadi@urmia.ac.ir 
 

کشاورزی و منابع  دکتر الماسی

 طبیعی

    صنایع غذایی

09144002691 

h.almasi@urmia.ac.ir 
 

کشاورزی و منابع  دکتر دانشیار

 طبیعی

 m.daneshyar@urmia.ac.ir 09141402759 علوم دامی
 

کشاورزی و منابع  دکتر امیرنیا

 طبیعی

تولید و ژنتیک 

 گیاهی

09144026024 r.amirnia@urmia.ac.ir 
 

کشاورزی و منابع  دکتر خداوردیلو

 طبیعی

h.khodaverdiloo@urmia.a 09141890744 علوم خاک
c.ir 
 

کشاورزی و منابع  دکتر حسن پور

 طبیعی

ha.hassanpour@urmia.ac.i 09143094910 باغبانی
r 

 

کشاورزی و منابع  دکتر جوان بخت

 طبیعی

 o.javanbakht@urmia.ac.ir 09125407704 اقتصاد کشاورزی
 

کشاورزی و منابع  دکتر احمدی مقدم

 طبیعی

مکانیک بیو 

 سیستم

09149829146 p.ahmadi@urmia.ac.ir 
 

کشاورزی و منابع  دکتر عبقری

 طبیعی

 hiradab@gmail.com 09148071900 آبخیزداری
 

کشاورزی و منابع  دکتر موسوی

 طبیعی

 r.mousavi@urmia.ac.ir 09104052230 جنگلداری
 

کشاورزی و منابع  دکتر ایمانی

 طبیعی

 a.imani@urmia.ac.ir 09123419319 شیالت
 

کشاورزی و منابع  دکتر قوستا

 طبیعی

 y.ghoosta@urmia.ac.ir 09144451690 گیاهپزشکی
 

mailto:h.almasi@urmia.ac.ir


 

 

 

 فنی مهندسی و برق و کامپیوتردانشکده 
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

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

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

 j.nourinia@urmia.ac.ir 31943004 برق و مخابرات فنی مهندسی جواد نوری نیا

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

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

 s.moosazadeh@urmia.ac.ir 31942890 گروه معدن فنی مهندسی سیف الدین موسی زاده

 m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir 31943017 عمرانگروه  فنی مهندسی مهدی قنبرزاده

 دامپزشکیدانشکده 
نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 fsoltanalinejad@gmail.com 9148189926 علوم پایه دامپزشکی نژادفرهاد سلطانعلی

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

و کنترل  بهداشت دامپزشکی جواد علی اکبرلو

 کیفی مواد غذایی

09141600847 j.aliakbarlu@urmia.ac.ir 

جراحی و  دامپزشکی سید محمد هاشمی اصل

تصویربرداری 

 تشخیصی

09144487249 mm.hashemi@urmia.ac.ir 

بیماریهای درونی و  دامپزشکی قادر جلیل زاده امین

 کلینیکال پاتولوژی

09144173267 g.jalilzadeh@urmia.ac.ir 

g.jalilzadeh@gmail.com 

 09144463959 پاتوبیولوژِی دامپزشکی محمد یخچالی

09030720823 

m.yakhchali@urmia.ac.ir 

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

mailto:m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir
mailto:g.jalilzadeh@urmia.ac.ir
mailto:g.jalilzadeh@gmail.com


 

 

 

 

 

 فایل راهنمای ورود به جلسات

 

 علوم ورزشیدانشکده 
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

علوم  سجاد روشنی

 ورزشی

فیزیولوژی ورزشی و حرکات 

 اصالحی

09181434527 srowshani@yahoo.co
m 

علوم  جالل دهقانی زاده

 ورزشی

Jalal.dehghanizade@y 09139704369 رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی
comahoo. 

 اقتصاد و مدیریتدانشکده 
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 k.shahbazi@urmia.ac.ir 9144518306 تمام رشته ها اقتصاد و مدیریت کیومرث شهبازی

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
mailto:srowshani@yahoo.com
mailto:srowshani@yahoo.com
mailto:Jalal.dehghanizade@yahoo.com
mailto:Jalal.dehghanizade@yahoo.com

