
 دانشکده اقتصاد و مدیریت

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه –جاده نازلو(  11بلوار دانشگاه )کیلومتر  –میدان آزادی  –آدرس پستی: ارومیه 

 دانشکده دورنگار تلفن مستقیم شماره داخلی سمت نام خانوادگی نام و ردیف

  تلفن گویای دانشکده  1
31140-044  

 4003 ریاست دانشکده آقای دکتر دیدار  2

4004 

31144003-044 

31144004-044 

044-31144444 

 4003 مسئول دفتر آیرملومحمدعلی آقای  3

4004 

31144003-044 

31144004-044 

 

 044-31144015 4015 معاونت آموزشی ،پژوهشی و تحصیالت تکمیلی آقای دکتر شهبازی  4
 

 044-31144040 4040 مسئول امور عمومی کیا صانعی امیر آقای 5
 

 044-31144013 4013 کارشناس مسئول آموزش دانشکده  هزادحاجی اکبر آقای 6
 

 044-31144006 4006-4100 فناوری اطالعات کارشناس رضاپرست  فرشاد مهندسآقای  7
 

  31144010-044 4010 کارشناس پژوهش زاهدی ستار آقای  8

  2225 کارپرداز دانشکده قاسمی سلیمان آقای  9
 

  31144012-044 4012 کارشناس آموزش خانم معصومی 10

044-31144150 4150 کتابخانه مسئول خانم زینالی 11   

044-31144101 4101 دفتر اساتید کان محبت آقای  12   

13      

14      

 سید –آقای دکتر محسنی زنوزی  15

 الدینجمال

044-31144020 4020 مدیر گروه علوم اقتصادی   

044-31144050 4050 مدیر گروه حسابداری پرویز –آقای دکتر پیری  16   

044-31144070 4070 مدیر گروه مدیریت رامین -خداپرستیآقای دکتر  17   



044-31144102 4102 دفتر مجله  18   

044-31144115 4115 چاپ و تکثیر  19   

044-31144108 4108 حراست دانشکده  20   

044-31144034 4034 عضو گروه علوم اقتصادی خلیل -آقای دکتر جهانگیری  21   

044-31144035 4035 عضو گروه علوم اقتصادی صمد -فرید آقای دکتر حکمتی 22   

 044-31144026 4026 عضو گروه علوم اقتصادی حسن -آقای دکتر حیدری  23
 

 044-31144027 4027 عضو گروه علوم اقتصادی حسن -آقای دکتر خداویسی  24
 

 044-31144037 4037 گروه علوم اقتصادیعضو  علی -آقای دکتر رضازاده  25
 

 044-31144025 4025 عضو گروه علوم اقتصادی کیومرث -آقای دکتر شهبازی  26
 

 044-31144033 4033 عضو گروه علوم اقتصادی حمیدرضا -آقای دکتر فعالجو  27
 

 044-31144021 4021 عضو گروه علوم اقتصادی سلیمان -آقای دکتر فیضی  28
 

 044-31144030 4030 عضو گروه علوم اقتصادی آقای دکتر محسنی زنوزی  29
 

 044-31144036 4036 عضو گروه علوم اقتصادی یوسف -آقای دکتر محمدزاده  30
 

 044-31144024 4024 عضو گروه علوم اقتصادی  31
 

 044-31144054 4054 عضو گروه حسابداری علی –آقای دکتر آشتاب  32
 

 044-31144049 4049 عضو گروه حسابداری پرویز -دکترپیری آقای  33
 

 044-31144045 4045 عضو گروه حسابداری پری -خانم دکتر چاالکی  34
 

 044-31144060 4060 عضو گروه حسابداری مهدی -آقای دکتر حیدری  35
 

 044-31144048 4048 عضو گروه حسابداری حمزه -آقای دکتر دیدار  36
 

 044-31144058 4058 عضو گروه حسابداری اکبر -دکتر زواری رضایی آقای  37
 



 044-31144043 4043 عضو گروه حسابداری فرزاد -آقای دکتر غیور  38
 

 044-31144047 4047 عضو گروه حسابداری غالمرضا -آقای دکتر منصورفر  39
 

 044-31144072 4072 عضو گروه مدیریت  40
 

رامین -خداپرستی آقای دکتر بشیر  41  044-31144076 4079 عضو گروه مدیریت  
 

یوسف -آقای دکتر پاشازاده  42  044-31144069 4069 عضو گروه مدیریت 
 

مرتضی -آقای دکتر پیری  43  044-31144080 4080 عضو گروه مدیریت 
 

 044-31144084 4084 عضو گروه مدیریت  44
 

سیدجعفر -آقای دکتر زنوزی  45  044-31144073 4073 گروه مدیریتعضو  
 

رحیم -آقای دکتر عابدی  46  044-31144068 4068 عضو گروه مدیریت 
 

 044-31144078 4078 عضو گروه مدیریت  47
 

 

 


