
 

 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی  گروه نام 

 مدیرگروه

 آدرس ایمیل تلفن تماس

 h.zargarzadeh@urmia.ac.ir 14046434190 هاله زرگرزاده زبان انگلیسی

 s.jafarzadeh@urmia.ac.ir 14040961140 سیامک جعفرزاده فقه و حقوق

 h.ghalavandi@urmia.ac.ir 14046463131 حسن قالوندی علوم تربیتی

 e.soleimani@urmia.ac.ir 14004311131 اسماعیل سلیمانی روانشناسی

 r.k.shabestari@urmia.ac.ir 14044411331 رحیم کوشش  زبان فارسی
 

 

 

 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام و نام خانوادگی  نام گروه

 مدیر گروه 

 ایمیل فعال تلفن تماس

 14046139143 دکتر علی رضازاده اقتصاد

14460044101 

a.rezazadeh@urmia.ac.ir 
 

 14046400641 دکتر اکبر زواری رضائی حسابداری

14460044191 

a.zavarirezaei@urmia.ac.ir 
 

 دانشکده برق و کامپیوتر

 نام گروه
نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه
 ایمیل فعال تلفن تماس

 a.asgharian@urmia.ac.ir 14694141614 دکتر اصغر اصغریان کامپیوتر
 b.tousi@urmia.ac.ir 14006190416 دکتر بهروز طوسی برق قدرت

 برق الکترونیک
دکتر مرتضی 

 زادهموسی

14466490111 

14460004041 
m.mousazadeh@urmia.ac.ir 

 

 ch.ghobadi@urmia.ac.ir 14046401644 دکتر چنگیز قبادی برق مخابرات
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 نام دانشکده: دامپزشکی

نام و نام خانوادگی مدیر  تلفن تماس ایمیل فعال

 گروه 

 نام گروه

Fsoltanalinejad@gmail.com 14041014403 علوم پایه دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد 

g.jalilzadeh@gmail.com 14044016031 بیماریهای درونی و  دکتر قادر جلیل زاده

پاتولوژیکلینیکال   

meysamabtahi@hotmail.co

m 

 میکروبیولوژی دکتر میثم ابطحی 14066111411

j.aliakbarlu@urmia.ac.ir 14040311141 بهداشت مواد غذایی دکتر جواد علی اکبرلو 

r.mahammadivet@gmail.c

om 

 

جراحی و تصویربرداری  دکتر رحیم محمدی 14046146311

 تشخیصی

yakhchlim@yahoo.com 14044436494 پاتوبیولوژی دکتر محمد یخچالی 

ayenesmail@gmail.com 14044419144 مامایی و طیور دکتر اسماعیل آین 

 دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی  نام گروه

 مدیر گروه

 ایمیل فعال تلفن تماس

 a.asadi@urmia.ac.ir 14041494001 دکتر اسدی مهندسی عمران

 j.alizadeh@urmia.ac.ir 14004916114 دکتر علیزاده مهندسی مکانیک

 s.moosazadeh@urmia.ac.ir 14000616131 دکترموسی زاده مهندسی معدن
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 دانشکده علوم

 نام و نام خانوادگی  تلفن تماس ایمیل فعال

 مدیر گروه

 نام گروه

Gh.gholami@urmia.ac.ir 

 

14040134144 
دکتر غالمحسین 

 غالمی
 ریاضی

h.pirkharrati@urmia.ac.ir 

 

14044460101 
دکتر حسین 

 پیرخراطی
 زمین شناسی

Mardani_zahra@yahoo.com 14044440191 معدنی و شیمی آلی دکتر زهرا مردانی  

a.hosseini@urmia.ac.ir 

 

14046406964 
دکتر سیدعلی 

 حسینی
 شیمی تجزیه، فیزیک کاربردی

Ak.abdi@urmia.ac.ir 

 

14040414111 
دکتر اکبر عبدی 

 سرای
 فیزیک

j.khara@urmia.ac.ir 14044404106 زیست شناسی دکتر جلیل خارا 
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 دانشکده کشاورزی

 نام و نام خانوادگی تلفن تماس آدرس ایمیل

 مدیر گروه

 گروه نام 

v.verdinejad@urmia.ac.ir 17779779190  مهندسی آب رضاوردی نژادوحید 

Mo.fattahi@urmia.ac.ir 17777170100 علوم باغبانی محمد فتاحی 

Sh.manafi@urmia.ac.ir 17771911199 علوم خاک شهرام منافی 

m.daneshyar@urmia.ac.ir 17777711917 علوم دامی محسن دانشیار 

m.alizadeh@urmia.ac.ir 17770797077 صنایع غذایی محمد علیزاده 

a.hosainpour@urmia.ac.ir 17770111797 مکانیک بیوسیستم عادل حسین پور 

s.hashemibonab@urmia.ac.ir 17770770977 اقتصاد کشاورزی صدیقه هاشمی بناب 

a.safavi@urmia.ac.ir 17777171077 گیاهپزشکی سید علی صفوی 

r.amirnia@urmia.ac.ir 17777110117 تولید و ژنتیک گیاهی رضا امیر نیا 
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 دانشکده منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی  نام گروه

 مدیرگروه

 آدرس ایمیل تلفن تماس

 esmaeil_sheidayi@yahoo.com 14044103106 اسماعیل شیدای کرکج مرتع و آبخیزداری
 

 r.mousavi@urmia.ac.ir 14014190061 سید رستم موسوی جنگلداری
 

 k.sarvimoghanlou@urmia.ac.ir 14040616901 کوروش سروی مغانلو شیالت و ابزیان
 

 دانشکده علوم ورزشی

 نام گروه
 نام و نام خانوادگی

 مدیر گروه  
 ایمیل فعال تلفن تماس

فیزیولوژی 

ورزشی و 

 حرکات اصالحی

 k.khodaei@urmia.ac.ir 14046149413 دکتر کاظم خدائی
 

رفتار حرکتی و 

 مدیریت ورزشی

دکتر راضیه 

 خانمحمدی
14013040116 r.khanmohamadi@urmia.ac.ir 
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