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9بخش اول: حوزه ریاست، معاونت ها و بخش های اداری

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

• رياست پرديس دانشكده هاي فني	

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66409774225466461024دفتر ریاست پردیس

664627572804معاونت اداري و مالي

2853-664197172241امور مالي)حسابداري(
361866419717

2155اتاق شورا دانشکده فنی

	•مديريت روابط عمومي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66493046226866480290دفتر روابط عمومي

66493046کارشناسان روابط عمومی و امور بین الملل
669540522268

66954053سیستم پیام گیر روابط عمومی

664930462267واحد نگهداری سالن ها و سمعی و بصری

	•حراست پرديس دانشكده هاي فني

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664910533334پردیس مرکزی

882253604193پردیس 2
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	•اداره امور اداري و رفاه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66498985دفتر رئیس
66414178

2218
360861113605

2218کارشناس حضور و غیاب

664802893621کارشناس امور رفاهی

2218بایگانی

	•دفتر مديريت نظارت و برنامه ريزي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66952396360966952396مدیر نظارت و برنامه ریزي

	•دفتر طرح و توسعه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66957783290366957787سرپرست دفتر طرح و توسعه

2903کارشناس خرید تجهیزات

290366957783مسئول دفتر طرح و توسعه
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	•اداره پشتيباني و امور فني پرديس مرکزی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664149732851دفتر رئیس

3606، 3613کارشناس فني و نگهداری ساختمان

669599592166ناظر تاسیسات

3315تاسیسات

3626، 2239مسئول اداره اموال

2239، 3249امین اموال و مسئول انبار

3619کارشناس تغذیه

3612کارشناس مدیریت کیفیت

66952397361466952397کارپردازي

3610، 2166خدمات

3216نقلیه

2211آبدارخانه

2240نگهبانی

2275نگهبانی سلف

2286نگهبانی ساختمان هیدرولیک

2260چاپ و تکثیر

2279نامه رسانی

2994سلف سرویس اساتید

3603زیراکس )همکف(
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••فعاليت هاي دانشجويي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664802912282انجمن اسالمي دانشجویان

66953023227266954047بسیج دانشجویی

	••جهاد دانشگاهي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66495216جهاد دانشگاهي
66412735

222266495216

66955070کتابفروشی جهاد
66955069

2862

	•واحدهای زير نظر معاونت دانشجويی و فرهنگی )مستقر در پرديس مرکزي(

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

669540492180اتاق مشاوره

3616کتابخانه دانشجویی

2149انجمن علمی شیمی ـ عمران

3615دفتر سلف سرویس دانشجویی

2265آشپزخانه سلف دانشجویی

2224بوفه

	•معاونت پژوهشي )مستقر در پرديس مرکزي (

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664980002266اطـالع رسانـي

2854-664989862227کتابخانه مرکزي
3031



13بخش اول: حوزه ریاست، معاونت ها و بخش های اداری

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دفتر دکتری نانو

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66480289362166480289دفتر

	•دفتر ارزيابی آموزش پرديس دانشكده هاي فني

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8899221588953188دفتر ارزیابی آموزش

	•بنياد حاميان دانشكده فنی)بنياد فنی( خ طالقانی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8895318788953244دفتر بنیاد فنی

	•دفتر مهاب فنی - خ طالقانی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8899310388993103دفتر مهاب فنی

	•دفتر نشريه - خ طالقانی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8895609788956097دفتر نشریه

	•کانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

688639735-88026365دفتر کانون
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••تلـفنخانه  پرديس 2

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

5-880204034001مرکز تلفن

82081مرکز تلفن

4444واحد تعمیرات تلفن

4000سالن دستگاه

8-4545اپراتور اتوماتیک

	••امور پشتيبانی و فنی پرديس2

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88008839427088013101دفتر امور عمومي

88008840دفترنظارت امور اداري
88006077

4300،4200
4171

880060754409کارپردازي

4407اتاق بایگانی

4293انبار

4360، 880060754172امین اموال

4408دفتر نقلیه

4126مسئول خدمات پردیس2

4200واحد تدارکات امور عمومی

4168آبدارخانه

88339680مدیریت سلف
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4293اتاق آسانسور

4113تأسیسات پردیس

4432دفتر فضاي سبز

4187دفتر تدارکات

4147کپی و زیراکس

4448دبیرخانه

882253604193حراست پردیس 2

4410مسئول انتظامات پردیس 2

4046،4420انتظامات درب اصلي

4140انتظامات درب غربی

4042انتظامات سلف سرویس

	••دفتر فنی پرديس دانشكده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4601، 882253654602سرپرست دفتر فنی

	••مرکز آموزش های عالي تخصصي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

880126294411سرپرست دفتر
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دفتر معاون نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88006075421588006075دفتر معاون

66954054دفتر نهاد مستقر در پردیس مرکزی

	••دفتر شاهد و ايثارگران

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

883327124227دفتر شاهد و ایثارگران

	•دفتر تعاونی مسكن

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8801109288333532دفتر تعاونی

	••جهاد دانشگاهي پرديس2

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

دفتر جـهاد
88007277
88028338
88633028

4134

4130کارگاه جهاد

ESR 4430کارگاه

4932جهاد گروه برق
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88003330427388013090دفتر معاونت 

4466مسئول آموزش تحصیالت تکمیلي

886301884447کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی

4446کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی

4458پذیرش آموزش

4460پذیرش تحصیالت تکمیلی

880108794272دفتر سنجش و نظارت آموزشی

4218دبیرخانه

4281بایگانی تحصیالت تکمیلی

4210آبدارخانه
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راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

	••معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88009353426988009353دفتر معاونت

4205مسئول آموزش

4203کارشناس رشته عمران

4203کارشناس رشته معدن و مکانیک

4202کارشناس دانشجویان میهمان

4203کارشناس رشته نقشه برداري

4204کارشناس رشته شیمي و متالورژي

4204کارشناس رشته برق و کامپیوتر

4413شاهد و ایثارگر و کامپیوتر، علوم مهندسي

4412مسئول انفورماتیک

4201اپراتور آموزش

4458آموزش

4207تایپیست آموزش

4209بایگاني آموزش

4218دبیرخانه

4210آبدارخانه
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت  پژوهشي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88225369دفتر معاونت
88330050

4427 ،4429
442888009354

880290924275مدیر پژوهش های کاربردی

4280، 880093544228مدیر امور پژوهشی

4449، 880128414425کارشناس امور پژوهشی

88020621417088020621کارشناس امور پژوهشی

880019334279کارشناس امور پژوهشی

880128414006دفتر ارتباط با صنعت

880290924274امور مالی پژوهشی

880126594278دفتر حسابداری پژوهشی

7، 4426دفتر حسابداری پژوهشی

880033234276مدیریت انفورماتیک

880033234234مرکز کامپیوتر انفورماتیک

880206214170دفتر اینترنشیب

880290924274دفتر کمیته ایمني

88956097دفتر نشریه

MBE 4428دفتر

44024252، 4159کتابخانه

4401نشریه کتابخانه

4278، 880126594426حسابداري

4271آبدارخانه
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت دانشجويي و فرهنگي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

880033294211دفتر معاونت
4417،4419کارشناس دانشجویي

4220
4226مسئول امور ورزش

883327124227دفتر شاهد و ایثارگران

4431سالن ورزش

4434دفتر تغذیه سلف دانشجویي

4400سلف اساتید

880060774433دفتر سلف دانشجویي

4423سلف دانشجویی

4424سلف کارکنان

883384134418مسئول دفتر تغذیه



روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

پردیس دانشکده های فنی

دانشکده ها، گروه های آموزشی 
و مراکز پژوهشی



25بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي برق و کامپيوتر

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88027756421488778690ریاست انستیتو الکتروتکنیک
886330294212دفتر دانشکده

886330294328معاونت انستیتو

880277574332معاونت تحصیالت تکمیلي

880009344327معاونت پژوهشي

880009394180معاونت آموزشي

4330، 880261719730رئیس امور عمومي

880086954325حسابداري

4180، 880086954941آموزش

880124644326دبیرخانه

880084854327دفتر گرایش ها

880131994216کتابخـانه

4350خدمات

4336صاحب جمع امــوال

4324آبدارخانه

4971کارپردازی

4217نگهبانی

4158تأسیسات پیمانکار

4349زیراکس شرکت

4351انجمن اسالمي دانشجویان



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 26

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4904دانشجویان دکتري
880261664998مرکز کامپیوتر

4339مرکز کامپیوتر تحصیالت تکمیلی

4344نمازخانه

4400سلف سرویس اساتید

9737قطب الکترو مغناطیس

4353قطب کنترل وپردازش انجمن بینایی ماشین

IEEE 4358شاخه دانشجویي

ACM 4974شاخه

4977شاخه مهندسی پزشکی

2-9701اطالعات ساختمان جدید

9704دبیرخانه دائمی کنفرانس

9705امور مالی

9708بوفه

9709اتاق مخابرات

9710سمعی بصری

9712زیراکس

9713مجله برق

9714آبدارخانه طبقه8

3-9731موسسه رباتیک

9703مسئول شبکه کامپیوتر ساختمان جدید



27بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

880139824953بسیج دانشجویی

4970کنفرانس حفاظت

7-9726قرارداد مخابرات

DBRG 9718آزمایشگاه

PCI 4359آزمایشگاه

SI 880131964355آزمایشگاه

VLSI 880277664362آزمایشگاه

4940آزمایشگاه آنتن ـ دفتر تایید نمونه

4956آزمایشگاه آنتن ـ اتاق جلسات

4954آزمایشگاه آنتن ـ تایید نمونه )بخش1(

4955آزمایشگاه آنتن ـ تایید نمونه )بخش2(

4957آزمایشگاه آنتن ـ تایید نمونه )بخش3(

4958آزمایشگاه آنتن ـ تایید نمونه )بخش4(

4363آزمایشگاه آنتن ـ بخش پژوهشی

4959آزمایشگاه آنتن ـ بخش آموزشی

4343آزمایشگاه ابزار دقیق

4931آزمایشگاه اتاق سبز

4222آزمایشگاه اقتصاد برق

4224آزمایشگاه الکترونیک1
4307آزمایشگاه الکترونیک 3، الکترونیک صنعتي

9724آزمایشگاه الکترونیک خودرو

4937آزمایشگاه بررسي سیستم هاي قدرت

4369آزمایشگاه پردازش تصویر و سیگنال



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 28

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

9719آزمایشگاه پردازش زبان های طبیعی

4365آزمایشگاه پردازش سیگنال

4341آزمایشگاه پروژه

4352آزمایشگاه پروژه روتر

4938آزمایشگاه پروژه مخابرات

4348آزمایشگاه تجهیزات پزشکي

4318آزمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک

4944آزمایشگاه چند رسانه بی سیم

4922آزمایشگاه دکتر نوابی

4950آزمایشگاه ربات صنعتی

880246484335آزمایشگاه رباتیک

4933آزمایشگاه روشنائي

9706آزمایشگاه روش های صوری

880112474312آزمایشگاه رله وحفاظت دیجیتال

880112504308آزمایشگاه سخت افزار

4961آز سیستم های اتکاپذیری و بی درنگ

4306آزمایشگاه سیستم های قابل اعتماد

9723آزمایشگاه سیستم های هوشمند اطالعات

9728آزمایشگاه سیستم های هوشمند یادگیرنده

4357آزمایشگاه شبکه

4334آزمایشگاه شبیه سازي و مدل سازي افزاره

88011247آزمایشگاه فشار قوي
880112504370-388027766



29بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4927آزمایشگاه کارگاه برق

4945آزمایشگاه کارگاه جوشکاری

4919آزمایشگاه کارگاه کامپیوتر

4313آزمایشگاه کنترل

4961آزمایشگاه کیفیت سیستم های نرم افزاری

433188011235-880132014337آزمایشگاه الیه نازك)دفتر(

4345-4966آزمایشگاه الیه نازك

4945آزمایشگاه ماشین1

4945آزمایشگاه ماشین2

4365آزمایشگاه مالتي مدیا

9-4967آزمایشگاه مایکروویو

4361، 4422آزمایشگاه مباني برق

4946آزمایشگاه محرکه

4347آزمایشگاه محرك هاي الکتریکي

4368آزمایشگاه مدار اندازه گیري

4174آزمایشگاه مدار منطقي

4346آزمایشگاه مدارهاي مجتمع

4175آزمایشگاه مدارهاي مخابراتي

4322آزمایشگاه  معماري کامپیوتر

4367آزمایشگاه مکاترونیک

4323آزمایشگاه موبایل ربات



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 30

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4173آزمایشگاه مهندسي پزشکي

4322آزمایشگاه میکروپروسسور

4943آزمایشگاه میکس سیگنال

4317آزمایشگاه نرم افزار

4917آزمایشگاه نرم افزار ارشد



31بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي شيمي

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66498982220366957784دفتـر دانشکده

2245معاونت آموزشي

293166967788معاونت پژوهشي و تحصیالت تکمیلي

669677852274کارشناسان آمــوزش

669677862865تحصیالت تکمیلي

3061آموزش مهندسی شیمی

2262مرکز کامپیوتر

669677813071مرکز شبیه سازي

66967787221266967787دفتر قطب نفت و گاز

2251آزمایشگاه آنالیز  شیمیایی

3059آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

3306آزمایشگاه انتقال حرارت

2261، 2257آزمایشگاه بیوتکنولوژی

0000آزمایشگاه پلیمرهای رسانا و هوشمند

3075آزمایشگاه خواص پلیمرها

669677843057آزمایشگاه رنگ

3075آزمایشگاه سیستم های چند فازي

3060آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

2247آزمایشگاه شیمي آلي



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 32

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2223آزمایشگاه شیمي تجزیه

2368آزمایشگاه شیمي فیزیک

2257آزمایشگاه صنایع غذایی و دارویی

3208آزمایشگاه عملیات واحد

3057آزمایشگاه فرایند پلیمرها

3073آزمایشگاه فرایندهای جداسازی

2242آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنشها

669540392971آزمایشگاه کنترل فرآیند

آزمایشگاه مدل سازی فرآیندهای 
66954048361766954051جداسازی و فناوری های نانو

3607آزمایشگاه مکانیک سیاالت

3066آزمایشگاه مواد نانو ساختار

30آزمایشگاه نانوتکنولوژی

2228آزمایشگاه نفت

3063آزمایشگاه پدیده های سطحی، مایع مایع

4435، 4436پایلوت شیمی )پردیس 2(



33بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••گروه مهندسي صنايع

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88021067دفتـر گـروه
88335605 -6418488013102

4264آمــوزش

4159کتابخانه

4404مرکز کامپیوتر

4264تحصیالت تکمیلي

4159مرکز کامپیوتر دانشجویان ارشد

4406اتاق دانشجویان دکتري

4196انجمن علمي

4190آبدارخانه



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 34

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	•گروه علوم پايه مهندسی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469809217466469809دفتر گروه

2157معاونت اداری و مالی

2157معاونت پژوهشی

669540502153معاونت آموزشی

2158اساتید مدعو

2255آموزش

2159مسئول دروس عمومی

2220مرکز کامپیوتر

2231آزمایشگاه شیمی عمومی

2252آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

2249آزمایشگاه فیزیک حرارت



35بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي عمران

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66498981دفتر دانشکده
66963443227366403808

669634402179دفتر آموزش

669634402910دفتر تحصیالت تکمیلي

2181دفتر مراکز تحقیقاتي

2263دفتر معاونت پژوهشي

669634393289مرکز کامپیوتر

669634413604حسابداري

8897363188968111مرکز تحقیقات مصالح ساختماني)خ بهنام(

664980902236آزمایشگاه مصالح ساختماني

669539262233آزمایشگاه سـازه

2210آزمایشگاه زمین شناسي

664173543294آزمایشگاه سیاالت

2216آزمایشگاه هیدرولیک

3235آزمایشگاه روسازي راه

664626162901آزمایشگاه مکانیک خاك و دینامیک خاك

2665آزمایشگاه نقشه برداري

2152دانشجویان دکتري زلزله

3627، 3628دانشجویان دکتري خاك و پي



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 36

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

3624دانشجویان دکتری آب و سازه های هیدرولیکی

3611دانشجویان دکتری

66969187دفتر آیسته

66963441دفتر قطب علمي

3566دفتر روش هاي عددي

669768643710سایت عمران )محاسبات عددی(

2235تاق مدعوین و اساتید بازنشسته

2182اتاق شورا 



37بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي متالورژي و مواد

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

408188006076، 880129994086دفتر دانشکده
880127834082آموزش

880127834151معاونت پژوهشي

880127834151تحصیالت تکمیلي

4139آمفي تأتر کوثر

4100امور عمومي

4112انجمن اسالمي دانشجویان

4166انجمن علمي دانشجویان

4109انبـار

4150حسابداري

4110خدمـات

4149دانشجویان دوره دکترا

4097کارپردازي

4127، 4101کتابخانه

4128مرکز کامپیوتر

4106آبدارخانه

4098انتظامات

4163آزمایشگاه آلیاژسازي

4120آزمایشگاه احیاء مستقیم، آماده سازي کوره

4136آزمایشگاه انجماد



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 38

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4121آزمایشگاه پوشش

4107آزمایشگاه تریبولوژي

4167آزمایشگاه تغییر شکل گرم فلزات

4094آزمایشگاه جنبه هاي مکانیکي خوردگي

4117آزمایشگاه خوردگي

4143آزمایشگاه ریخته گری دقیق

4144آزمایشگاه سرامیک

4111آزمایشگاه شبیه سازي

4137آزمایشگاه شکل پذیري

4123آزمایشگاه شکل دادن فلزات

4118آزمایشگاه عملیات حرارتي

4142آزمایشگاه کامپوزیت

4138آزمایشگاه XRD کریستالوگرافی

4102آزمایشگاه متالورژي پودر

4114آزمایشگاه متالوگرافي

4124آزمایشگاه مواد مغناطیسي

4145آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکي

4157آزمایشگاه نانو

4189آزمایشگاه هیدرومتالورژي

4169کارگاه پروژه

4164کارگاه جوشکاري



39بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4116کارگاه خواص مکانیکي و مواد 

4135کارگاه ریخته گري

4115کارگاه مدل سازي
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي معدن

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

880130434236دفتـر دانشکده

4392دفتر قطب علمي

4286کمیته علمي

886312024235آمــوزش

428288225342دبیرخانه کنفرانس دانشجویی

4286انجمن اسالمي دانشجویان

4552بسیج دانشجویی

4231حسابداري و کارپردازي

4263مـرکـز کامپیوتر

4391، 886310204398نشر فـن

4284آبدارخانه

4394آزمایشگاه استخراج معدن

4291آزمایشگاه  اشعه ایکس

4396آزمایشگاه بیوتکنولوژي

4129آزمایشگاه کاربرد موادمعدني

4233آزمایشگاه زمین شناسي فسیل شناسي

4554آزمایشگاه ژئوشیمي

4259آزمایشگاه ژئوفیزیک

4219آزمایشگاه سنگ شناسي و شبیه سازی

4237آزمایشگاه  تهیه مقاطع نازك و صیقلی

4237آزمایشگاه کارتوگرافي و مهندسی زمین



41بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4289آزمایشگاه  کانه آرائي

4295آزمایشگاه کاني شناسي

4240، 4287آزمایشگاه مکانیک سنگ

4553آزمایشگاه مکانیک سنگ 1

4244آزمایشگاه مینرالوگرافي

4396آزمایشگاه بیوتکنولوژي

4292انتظامات
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مهندسي مكانيك

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88005677دفتر دانشکده
88003328

4802-488013029

88225368481788003323معاونت تحصیالت تکمیلي

883371244821معاونت آموزشی

883371244010کارشناس تحصیالت تکمیلي

4008کارشناس آمـوزشی

4043انجمن علمي

4047انجمن اسالمي دانشجویان

4044بسیج دانشجویان

4060مرکز کامپیوتر

4007حسابداري

4053کارپردازي

4822امور عمومي

4814زیراکس

4054دفتر جانبازان

88632701دفتر کنفرانس بین المللی حوادث جاده ای

4820دفتر پروژه ها

4055دفتر قطب علمی

886327014057دفتر نشریه

4827اتاق دانشجویان دکترا



43بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4027دفتر اساتید مدعو

4400سلف

4996بوفه

4059انتظامات

4805آبدارخانه

4062آزمایشگاه آنالیز مودال

4812آزمایشگاه آگوسـیک نوئیز

4048آزمایشگاه اپتیک 1

4823آزمایشگاه اپتیک 2

4153آزمایشگاه انتقال حرارت

4055آزمایشگاه تحلیل تجربی و تنش ـ قطب علمی

4152آزمایشگاه ترمودینامیک

880071054154آزمایشگاه توربو ماشین

4818آزمایشگاه دینامیک ماشین

4825آزمایشگاه رباتیک

88007105415488007107آزمایشگاه سیاالت

883386494833دفتر آزمایشگاه سیاالت

4055آزمایشگاه سیاالت غیرنیوتنی

4063آزمایشگاه کنترل

880033184061آزمایشگاه مقاومت مصالح

4056آزمایشگاه مکاترونیک
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4165کارگاه آهنگري

4131کارگاه اتومکانیک

880058684283کارگاه پرسکاري

880130224045کارگاه تراشکاري

4824غزال ایرانی ـ دکتر ابری نیا

4826مرکزطراحی و ساخت وسایل نقلیه پیشرفته



45بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••گروه  مهندسي نقشـه برداري

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88008841424288008837دفتر گروه

880088414261معـاونت آمـوزشي و تحصیالت تکمیلی

880088414248دفتر نشریه

880088414254امور تحصیالت تکمیلی و بایگانی

880130934298حسابداری

880130934258انبار و تجهیزات

883300514299دفتر قطب علمی

4384دفتر اساتید مدعو

4381سالن شورا

4245مرکز کامپیوتر

883330014377سرپرست گرایش فتوگرامتری

5404سالن دانشجویان کارشناسی ارشد

4502سالن دانشجویان دکتری

4253دفتر کارگاه فتوگرامتری)کارشناسی(

4385سالن ساخت کپی

SD2000 4503سالن

88333001سرپرست گرایش سنجش از دور

4388سالن دانشجویان دکتری

883376424383سرپرست گرایش ژئودزی 1 دکتر اردالن
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

883376424380دفتر گرایش ژئودزی

4510سالن دانشجویان دکتری

GPS 4512ایستگاه دائمی

4390اتاق کالیبروسیون

GIS 883330034379سرپرست گرایش

4506سالن دانشجویان کارشناسی ارشد

4507سالن دانشجویان دکتری

4146انتظامات

4508آبدارخانه



47بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••انستيتو مهندسی نفت
دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

7470188632976و 88632975حوزه ریاست انستیتو

883330574702معاونت اداری و مالی

883330584703معاون پژوهش و آموزش

883330574704مسئول امور مالی

4706مسئول امور اداری ـ عمومی

4702مسئول دفتر امور اداری

4703مسئول دفتر معاونت آموزشی

4709کارشناس آموزش

4194حسابداری

4719انفورماتیک

4718سایت کامپیوتر

4723امور آموزشی

4708دبیرخانه

A 4717اتاق دانشجویي

4735کتابخانه

4721آزمایشگاه میکرومدل

PVT 4728آزمایشگاه

Core 4722آزمایشگاه

eor 4729آزمایشگاه

4717ازدیاد برداشت
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

4730کانون مهندسین نفت

SPE4731

4705آموزش های آزاد

4720نگهبانی

4725تاسیسات

4723نقلیه

4707آبدارخانه ط 3

4716آبدارخانه ط 1



49بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده فنی کاسپين )با پيش شماره 0182(
دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2604222 465دفتر ریاست

2604222 465دفتر مدیریت

232امور اداري

3270230 465حسابداري

2312207 465کارپردازي

000دبیرخانه

2977202 465کتابخانه

247، 3278248 465مرکز کامپیوتر

3-251آزمایشگاه تحقیقات

260آزمایشگاه فیزیک

258آزمایشگاه چندفازی

257آزمایشگاه کنترل فرآیند

265آزمایشگاه عملیات واحد

218تربیت بدني

3269227 465امور دانشجویي

216امور پژوهشی

3267228 465امور آموزش

210، 207مهمانسراي اساتید

203اساتید مدعو
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2716266 465روابط عمومی

236شورای صنفی

208مسئول خوابگاه

3275263 465نقلیه

201، 242انتظامات درب اصلي

250رستوران

264فضای سبز

259تأسیسات

226، 261موتورخانه

231خدمات

249بوفه

250آبدارخانه



51بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	•دانشكده فنی فومن )پيش شماره 0132(
دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

118، 7233151121دفتر ریاست

7237228119معاون اداری و مالی

7237228120معاون آموزشی و پژوهشی

146آموزش

146امور دانشجویی

158کتابخانه

131مرکز کامپیوتر

128امور عمومی

129انبار و کارپردازی

154حمل و نقل

153امور ساختمان

149آزمایشگاه

7233152تلفن گویا

152، 148اتاق اساتید مدعو 

7233150انتظامات
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••انستيتو ماشين های آبی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

504815-88338648دفتر انستیتو

4816رییس انستیتو

4831دفتر کارشناسان

	••موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي
     خيابان قدس، بعد از بزرگمهر

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

مدیریت موسسه
66461990
88967810
88967393
88966783

66461680

	••موسسه آب، خيابان قدس، کوچه بهنام

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2188955331-88955319ریاست موسسه

	•گروه پژوهشي بهينه سازی مهندسی
دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2177گروه پژوهشي بهینه سازي مهندسي

2178کارشناسان گروه پژوهشي بهینه سازي



53بخش دوم: دانشکده ها، گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••موسسه عالي پژوهشي خودرو، سوخت و محيط زيست

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88020741475888020741دفتر

4757،4765کارشناس موسسه

4759مدیرمالی موسسه

3-4760کارشناسان موسسه

4764کارپرداز



روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

پردیس دانشکده های فنی

دفاتر اعضای هیأت علمی
)به ترتیب حروف الفباء(



57بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

راهنمای تلفن اعضای هيأت علمی پرديس دانشكده های فنی
شماره مستقیمگروه/ دانشکدهداخلینام خانوادگی ـ نام

نقشه برداری4522آخوندزاده، مهدی

مهندسی برق و کامپیوتر9746اَخایی، محمدعلی

مهندسي مکانیک4039آرائي، علیرضا

مهندسی برق و کامپیوتر4225آرزم، فرخ

دانشکده فنی کاسپین210آرون، محمدعلی

مهندسي صنایع4162آزاده، محمدعلي

مهندسي نقشه برداري4383آزموده اردالن، علیرضا

مهندسی برق و کامپیوتر4936آسایی، بهزاد

مهندسی مکانیک4041آفاقی خطیبی، علی اکبر

مهندسی برق و کامپیوتر4302آقایي زاده ظروفی، رضا

مهندسي متالورژي و مواد4090آماده، احمدعلي

انستیتو مهندسی نفت4727آیت اللهی، شهاب الدین

7234927-0132دانشکده فنی فومن0000ابراهیمیان، آزاده

مهندسی صنایع4185ابراهیمی پور، وحید

مهندسي مکانیک4026ابري نیا، کارن

مهندسي شیمي2186ابوالقاسمي، حسین

مهندسي معدن4260احمدزاده هروي، محمود

مهندسي عمران2991احمدي کرویق، حسن

مهندسی برق و کامپیوتر4930احمدی نوبری، حسین

مهندسي متالورژي و مواد4087اخالقي، فرشاد
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي مکانیک4040اخوان بهابادي، محمدعلی

مهندسی برق و کامپیوتر4213اخوان بهابادي، مهدی

مهندسی برق و کامپیوتر9747اربابی، احسان

مهندسی برق و کامپیوتر4951اسدپور، مسعود

علوم پایه مهندسی2171اسکندری قادی، حسین

مهندسي شیمي3070اسماعیلي، محمد

مهندسي مکانیک4034اشجعي، مهدي

مهندسي مکانیک4031اصفهانیان، وحید

مهندسي برق و کامپیوتر4331اصل سلیماني، ابراهیم

مهندسي معدن4393اصالني، سهیال

مهندسي عمران2264اعلمي هرندي، رضا

مهندسی برق و کامپیوتر4179افشارنیا، سعید

مهندسی مکانیک4025افشاری، علیرضا

مهندسی برق و کامپیوتر4920افضلی کوشا، علی

مهندسی عمران2235افالکی، ساسان

مهندسي متالورژي و مواد4096اکبری موسوی سیدعلی اکبر

مهندسی برق و کامپیوتر4338الفت، علی

مهندسي متالورژي و مواد4108اهلل کرم سعیدرضا

مهندسي متالورژي و مواد4083امامي قمي، مسعود 

انستیتو مهندسی نفت4711امین شهیدی، بابک

88334409مهندسي نقشه برداري4378امیني، جالل



59بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي معدن4249اولیازاده خوراکچي، منوچهر

مهندسی صنایع4481ایرانمنش، سیدحسین

مهندسی برق و کامپیوتر4962ایمان عینی، محمد

مهندسي شیمي3218ایواني، جواد

علوم پایه مهندسی2246باباخاني، علي

مهندسی عمران2176بابازاده، عباس

علوم پایه مهندسی0000بایندری مقدم، عبدالمجید

مهندسي عمران2812بدیعي، پیمان

مهندسي عمران2991برگي، خسرو

88631115مهندسي مکانیک4023بشارتي گیوي، محمدکاظم

مهندسي عمران2812بني هاشمي، محمدعلي

مهندسي عمران2217بهاري، محمدرضا

مهندسی برق و کامپیوتر4924بهرامی بوده لوال، فریبا

انستیتو مهندسی نفت4715بهرامیان، علیرضا

مهندسی معدن4551بحرودی، عباس

66954043مهندسي شیمي2213بهمنیار، حسین

مهندسي عمران2901بهنیا، کامبیز

مهندسي عمران2226پالسي، مسعود

مهندسي شیمي3231پنجه شاهي، محمدحسن

انستیتو مهندسی نفت4712پورافشاری، پیمان

علوم پایه مهندسی2244پورپاك، علي محمد
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي متالورژي و مواد4089پیش بین، سیدمحمدحسن

علوم پایه مهندسی2164پیشوایي، سید علیرضا

مهندسي عمران2258تابش، مسعود

مهندسي مکانیک4014تابنده، نصراهلل

مهندسی عمران3602تاکادا، شیرو

مهندسي شیميترابي انگجي، محمود

مهندسی صنایع4267ترابي، سیدعلی

انستیتو مهندسی نفت4741ترحم، فرهاد

مهندسی برق و کامپیوتر4181تقی یاره، فتانه

88632978مهندسي متالورژي و مواد4070توحیدي، ناصر

66498984مهندسی شیمی2187توکلی، امید

مهندسي صنایع4183توکلي مقدم، رضا

مهندسي مکانیک4020تیمورنژاد، جمال

مهندسي برق و کامپیوتر4315ثابت مرزوقي، اسحق

مهندسي برق و کامپیوتر4319جبه دار ماراالني، پرویز

مهندسي معدن4266جعفري، احمد

مهندسی برق و کامپیوتر4952جعفرآبادی آشتیانی، شاهین

مهندسی شیمی2857جعفری امان آبادی، سیدحسن

مهندسي شیمي2194جاللي، فرهنگ

علوم پایه مهندسی2249جاللي، میرکاظم

مهندسی صنایع4403جوالی، فریبرز



61بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي مکانیک4028جهانگیري، غفار

مهندسی صنایع4482حاجی یخچالی، سیامک

مهندسي مکانیک4016حائري یزدي، محمدرضا

مهندسي مکانیک4015حامدي، محسن

مهندسي متالورژي و مواد4069حبیبي پارسا، محمد

مهندسي معدن4241حسني پاك، علي اصغر

علوم پایه مهندسی3601حسینیان، اکرم

مهندسي برق و کامپیوتر4178حسین زاده، غالمعلی

88333231مهندسي معدن4247حسیني، سیدمحمد فاروق

مهندسی عمران2271حسینی، عبداهلل

مهندسي متالورژي و مواد4080حشمتي منش، سعید

علوم پایه مهندسی2161حشمتي، غالمرضا

مهندسي شیمي2195،4713حقیقي، منوچهر

مهندسی نقشه برداری4256حکیم پور، فرشاد

دانشکده فنی کاسپین209حالجي ثاني، احمد

مهندسي متالورژي و مواد4104حلوائي، ایوب

مهندسی مکانیک4131،4807حمزه نوا، قدرت اله

مهندسي شیمي2867حمیدي، علي اصغر

مهندسي مکانیک4012حنانه، عبدالحمید

مهندسي متالورژي و مواد4077حیدرزاده سهي، محمود

مهندسی عمران2217خان محمدی، محمد
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

88331973مهندسي معدن4239خدایاری، علی اصغر

مهندسي شیمي2192خدادادي، عباسعلي

مهندسی شیمی2183خدیوپارسی، پریسا

مهندسی برق و کامپیوتر4918خسروی، رامتین

مهندسی برق و کامپیوتر4333خونساری، احمد

انستیتو مهندسی نفت3231خیرخواه، داود

مهندسی مکانیک4813دانش مهر، علیرضا

88334430مهندسي نقشه برداري4257دالور، محمودرضا

مهندسي برق و کامپیوتر4907دولتشاهي، بهمن

مهندسی عمران2188دولتشاهی پیروز، محرم

مهندسي متالورژي و مواد4103دهقانیان، چنگیز

مهندسي برق و کامپیوتر9716دهمالئیان، مجتبی

مهندسي نقشه برداري4246ذوالفقاري، محمود

مهندسي متالورژي و مواد4066راثي زاده غني، جعفر

مهندسی صنایع4277ربانی، مسعود

88635245مهندسي مکانیک4022راستگو قمصري، عباس

مهندسی شیمی3058راشدی، حمید

مهندسي برق و کامپیوتر4208راشدمحصل، جلیل آقا

مهندسي متالورژي و مواد4099رایگان، شهرام

مهندسی برق و کامپیوتر4156ربیعی، امیرمسعود

مهندسي برق و کامپیوتر9735رجائی سلماسی، فرزاد



63بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

88334341مهندسي نقشه برداري4246رجبی، محمدعلی

66954045مهندسي شیمي3620رجبي، مهدي

علوم پایه مهندسی2171رحامی، حسین

مهندسي عمران2256رحیمیان، محمد

مهندسي مکانیک4030رحیمیان، محمدحسن

مهندسي برق و کامپیوتر4303رحیمی کیان، اشکان

مهندسي صنایع4160رزمي، جعفر

6-88225345انستیتو مهندسی نفت4702رسایي، محمدرضا

انستیتو مهندسی نفت4736رستمی، بهزاد

مهندسي معدن4229رستمي، جمال

مهندسي متالورژي و مواد4093رشچي، فرشته

مهندسي شیمي3075رضائیان باجگیران، ایرج

مهندسي صنایع4182رضایی، کامران

مهندسي برق و کامپیوتر4213رضایي، ناصر

علوم پایه مهندسی2154رضوي زاده، نظام الدین

مهندسي برق و کامپیوتر4321رمضاني تبار، حیدر

مهندسي برق و کامپیوتر4910رهگذر، مسعود

انستیتو مهندسی نفت4714ریاحی، سیاوش

مهندسی مکانیک4815ریاسی، علیرضا

مهندسي مکانیک4050رئیسي دهکردي، مهرداد

مهندسي متالورژي و مواد4072زارعي هنزکي، عباس



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 64

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي شیمي2189زاهدي، چنگیز

مهندسی عمران2237زهرائی، بنفشه

مهندسي عمران2226زهرائي، سیدمهدي

مهندسی مکانیک4025سپاسی، سعید

مهندسی صنایع4185سپهری، پیوند

مهندسي برق و کامپیوتر4177ستاره دان، کمال

مهندسي شیمي2855ستوده قره باغ، رحمت

مهندسي نقشه برداري4257سراجیان، محمدرضا

مهندسی برق و کامپیوتر4928سرجوقیان، حسام

88334480مهندسی نقشه برداری4378سعادت سرشت، محمد

مهندسي متالورژي و مواد4067سلطانی، رضا

88004999مهندسي مکانیک4036سلطاني، ناصر

مهندسي برق و کامپیوتر4909سلطانیان زاده، حمید

مهندسي برق و کامپیوتر9750سنایی، زینب

مهندسي متالورژي و مواد4091سیدابراهیمی، سیدعلی

مهندسي معدن4233سیدامامي، کاظم

مهندسي برق و کامپیوتر4304سیدرضي، حسن

مهندسي برق و کامپیوتر4301سیرجاني، مرجان

مهندسی برق و کامپیوتر9722شاکری، آزاده

مهندسي برق و کامپیوتر4180شاه آبادي، محمود

مهندسي عمران2852شاه  قاسمي، ابراهیم



65بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسی برق و کامپیوتر4372شایگانی، امیرعباس

مهندسي مکانیک4052شریعت پناهي، مسعود

مهندسي شیمي2861شریعتي نیاسر، مجتبي

علوم پایه مهندسی2249شریف منصوري، علي اصغر

مهندسی نقشه برداری4251شریفی، محمدعلی

مهندسی معدن4238شفائي تنکابنی، سیدضیاءالدین

مهندسي مکانیک4801شقاقی، کیومرث

مهندسي برق و کامپیوتر4302شعاعي، امید

انستیتو مهندسی نفت4738شکاری فرد، علی

مهندسي عمران2207شکرچي زاده، محمد

مهندسی صنایع4186شکوری، حامد

مهندسي مکانیک4029شکوهمند، حسین

مهندسی برق و کامپیوتر4963شیخائی، صمد

مهندسي عمران3346صادق آذر، مجید

مهندسی صنایع4268صادق عمل نیک، محسن

مهندسي مکانیک4011صادقي، کیوان

مهندسي متالورژي و مواد4071صارمي، محسن

مهندسي شیمي3059صالح پور، علیرضا

علوم پایه مهندسی2156صالحی دزفولی، عبدالرحیم

مهندسی برق و کامپیوتر9725صباغیان، مریم

انستیتو مهندسی نفت4711صدایی سوالئی، بهنام
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي شیمي3306صدر، افسانه

66491734مهندسی شیمی2185صراف زاده، محمدحسین

علوم پایه مهندسی2231صرافین اردبیلي، محسن

مهندسي برق و کامپیوتر4902صفری، سعید

مهندسي نقشه برداري4251صفری، عبدالرضا

مهندسي معدن4232صمدزادگان، رحمان

مهندسي نقشه برداري4256صمدزادگان، فرهاد

مهندسي برق و کامپیوتر4225صنایع پسند، مجید

مهندسی شیمی3067ضرغامی، رضا

دانشکده فنی کاسپین214طالبی زاده رفسنجانی، علیرضا

مهندسي نقشه برداري4501عابدینی، عباس

مهندسی برق و کامپیوتر4932عباسفر، علی اعظم

مهندسی برق و کامپیوتر9721عباسیان، تورج

مهندسي متالورژي و مواد4085عبدي زاده، حسین

مهندسي نقشه برداري4376عزیزي، علي

مهندسي متالورژي و مواد4084عطائي، ابوالقاسم

مهندسي مکانیک4051عطائي، علي رضا

مهندسي عمران2225عطارنژاد، رضا

مهندسي برق و کامپیوتر9748علیزاده ملفه، بیژن

مهندسی نقشه برداری4519علی عباسپور، رحیم

مهندسی شیمی2215عموعابدینی، قاسم



67بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

66485197مهندسي عمران2225غیاثي، رضا

مهندسي عمران2264فاخر، علي

انستیتو مهندسی نفت4739فاضل، بابک

88024639مهندسي برق و کامپیوتر4921فاطمی، سیدامید

مهندسي شیمي2229فاطمي، شهره

مهندسي برق و کامپیوتر4329فتحي پور، مرتضي

مهندسي برق و کامپیوتر4340فخرائي، سیدمهدي

88632701مهندسی مکانیک0000فراهانی، محمدرضا

مهندسي عمران3346فرجودي، جمشید

مهندسي برق و کامپیوتر4206فرجي دانا، رضا

مهندسی معدن4229فرزانگان، اکبر

مهندسي عمران2860فرزانه، اورنگ

مهندسي متالورژي و مواد4092فرنوش، محمد

مهندسي متالورژي و مواد4076فرهنگي، حسن

مهندسي برق و کامپیوتر4301فروزنده، بهجت

مهندسي برق و کامپیوتر4176فرهنگي، شاهرخ

علوم پایه مهندسی2163فیض دیزجي، احمد

مهندسي برق و کامپیوتر4223فیض، جواد

مهندسي برق و کامپیوتر9717فیلی، هشام

مهندسي صنایع4161قادري، سیدفرید

مهندسی برق و کامپیوتر4315قاسمی، حسن
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي متالورژي و مواد4095قاسمي منفردراد، حمیدرضا

مهندسي عمران2869قاسمیه، مهدي

مهندسي مکانیک4038قاضوي، سیداسداله

مهندسی صنایع4186قدسی، رضا

مهندسي مکانیک4035قرباني اصل، قادر

مهندسي شیمي2223قربانیان، سهرابعلي

مهندسی عمران2852قربانی تنها، سیدامیرکیوان

مهندسي عمران3629قلندرزاده، عباس

مهندسي عمران2277قلي پور، یعقوب

مهندسي متالورژي و مواد4073قمبري، محمد

انستیتو مهندسی نفت4726قویدل سیوکی، محمد

مهندسی عمران2169کارآموز، محمد

مهندسی برق و کامپیوتر4309کارگهی، مهدی

مهندسي متالورژي و مواد4105کاشانی بزرگ، سیدفرشید

مهندسی برق و کامپیوتر4934کاظم موسوی، محمد

مهندسی عمران2176کراچیان، رضا

مهندسی صنایع4194کرامتي، عباس

مهندسی نقشه برداری4376کریمی پور، فرید

مهندسي شیمي2189کفاشي، بابک

مهندسي معدن4141کالهدوزان، محمد

88010510مهندسي برق و کامپیوتر4354کمره ای، محمود



69بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي مکانیک4018کهربائیان، احمد

مهندسي مکانیک4024کوثري، فرشاد

مهندسي عمران2860گتمیري، بهروز

مهندسی برق و کامپیوتر4314الهوتی، فرشاد

مهندسي برق و کامپیوتر4364لساني، حمید

مهندسي عمران2256لطیفي نمین، منوچهر

مهندسي عمران2868مالک، شاهرخ

مهندسی عمران2235متولی، مسعود

علوم پایه مهندسی2154مجد، نیره

مهندسي معدن4288مجدي، عباس

مهندسي مکانیک4017محجوب جهرمي، محمد

مهندسي برق و کامپیوتر4371محسنی، حسین

مهندسي برق و کامپیوتر4935محمدی، سیامک

دانشکده فنی کاسپین221محمدی روشنده، جمشید

مهندسي برق و کامپیوتر4915محمدطاهري، محمود

مهندسي عمران2258محمدي، سهیل

مهندسي عمران2869محمودزاده کني، ایرج

مهندسي متالورژي و مواد4074محمودي، رضا

علوم پایه مهندسی2244محمودی داریان، حسین

علوم پایه مهندسی2168مداح ساداتیه، سیدرضا

مهندسي عمران2859مرادي، مجید
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسی برق و کامپیوتر4960مرادی سبزوار، منوچهر

مهندسي شیمي2193مرتضوي، یداله

مهندسي شیمي2198مستوفي، نوید

مهندسي برق و کامپیوتر4342مشیري، بهزاد

مهندسي شیمي2191مطهری، سیامک

66954960مهندسي عمران2175مظاهري، طهماسب

مهندسی نقشه برداری4250معتق، مهدی

مهندسي عمران2292معرفت، محمدصادق

مهندسي مکانیک4019معصومي، ابوالفضل

مهندسي برق و کامپیوتر4356معصومي، ناصر

علوم پایه مهندسی2167معظمی، دارا

مهندسي معدن4230معماریان، حسین

علوم پایه مهندسی2173معینی، علی

مهندسي شیمي3217منتظررحمتي، محمدمهدي

مهندسی عمران2188منتظری نمین، محمد

مهندسي برق و کامپیوتر4913منصف، حسن

4653267-0182فنی کاسپین0000موسوی، سیدحامد

مهندسي برق و کامپیوتر4905مهاجرزاده، سیدشمس الدین

مهندسي برق و کامپیوتر9745مهام، بهروز

مهندسي مکانیک4013مهدوي نژاد، رمضانعلي

66954041مهندسی شیمی2184مهرنیا، محمدرضا



71بخش سوم: دفاتر اعضای هیأت علمی

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسي مکانیک4033موسوي مشهدي، محمود

مهندسي معدن4243موسوي، مهدي

مهندسي شیمي2604موسویان، محمد علي

مهندسي عمران2950میرقادري، سیدرسول

مهندسي عمران2277میرقاسمي، علي اصغر

مهندسی معدن4295میرمحمدی، میرصالح

مهندسي برق و کامپیوتر9753میریان، مریم السادات

مهندسي برق و کامپیوتر4316نادراصفهاني، سعید

مهندسي متالورژي و مواد4075نادری محمودی، رضا

مهندسی مکانیک4020نائی، محمدحسن

مهندسی عمران2868نائینی، سیدتقی)امید(

مهندسي برق و کامپیوتر4342نبوي رضوي، محمدتقي

مهندسی مکانیک4813نجات، امیر

88630024مهندسي برق و کامپیوتر4914نجاراعرابی، بابک

مهندسي مکانیک4037نظري، محمدعلي

مهندسی عمران2237نظیف، سارا

88009215مهندسي برق و کامپیوتر4311نوابي شیرازي، زین العابدین

مهندسي مکانیک4032نوربخش، سیداحمد

مهندسي معدن4259نوروزي باغمکه، غالمحسین

مهندسی برق و کامپیوتر4305نوری، حمید

مهندسي معدن4265نوع پرست، محمد



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 72

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

مهندسی برق و کامپیوتر4373نیایش، کاوه

مهندسي مکانیک4009نیکخواه بهرامي، منصور

88630025مهندسي برق و کامپیوتر4221نیلي احمدآبادي، مجید

88335372مهندسي متالورژي و مواد4078نیلي احمدآبادي، محمود

مهندسي برق و کامپیوتر4916واعظ زاده، صادق

مهندسي شیمي2197،4703وطني، علي

مهندسي متالورژي و مواد4068وقار، رامز

مهندسي معدن4262وهابي، سیدشمس الدین

مهندسي عمران2271وهداني، شهرام

مهندسي متالورژي و مواد4079هادیان، علي محمد

66954042مهندسي شیمي2856هاشمی مطلق، قدرت اله

مهندسي شیمي3607هاشمي، سیدجالل الدین

88024639مهندسي برق و کامپیوتر4310هاشمی، محمودرضا

مهندسی عمران2852هروی، غالمرضا

مهندسی نقشه برداری4250همایون، سعید

مهندسی معدن4241هندی، رامین

مهندسي معدن4294یاوری شاهرضا، مهدی

مهندسي برق و کامپیوتر4925یزدان پناه، محمدجواد

مهندسی برق و کامپیوتر4975یزداني، ناصر

مهندسی مکانیک4057یوسفی کما، عقیل



روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دانشگاه تهران

بخش های ستادی، پردیس ها
دانشکده ها و واحدهای تابعه



75بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••اداره کل حوزه رياست دانشگاه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469824250066462349دفتر ریاست دانشگاه

66469824250066462349مشاور رئیس و مدیرکل دفتر ریاست

66469202264566409348معاون

323266409348اداره امور دفتري و اسناد

88981905302588970669مرکز ارزیابي کیفیت دانشگاه

664011312201،264166958809دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایات

66407222285866462349دبیرخانه هیات امناء

	••اداره کل روابط عمومی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

دفتر مدیریت
66462699
66419831
66405047

2933
2664
2970

66405047

664198312933معاون

3412امور اداری

3358اطالعات

2434اداره تبلیغات و تشریفات

611124323418اداره ارتباطات و انتشارات

2431اداره سمعی و بصری
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••هسته گزينش

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66466798دفتر مدیریت
66495186

2875
2709

66469478

2709، 2671گزینش اساتید

2875، 2402گزینش کارکنان

	••مديريت روابط بين المللی و دانشگاهی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469807263666498873دفتر مدیریت

669539242951معاون

664047903261اداره همکاری های علمی

664047903269اداره بورس ها و ماموریت ها

664047903261اداره دانشجویان خارجی

664047903261اداره گردهمایی های علمی

664127912858تشریفات

2749دبیرخانه

	••مديريت حراست

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

339166407150، 664000322870دفتر مدیریت
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پارک علم و فناوری

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8863140088636800دفتر ریاست

88631699معاون توسعه و فناوری پارك
288638300

88633688مدیریت اجرایی و پشتیبانی

88334719معاون اجرایی و پشتیبانی

88334714روابط عمومی

88334711حسابداری

88334713پژوهش و امور شرکت ها

52026-88330723امور اداری و مدیریتی

52025-88330723دفتر امور حقوقی

88001044مرکز رشد واحدهای فناوری
88633888

88630977

3-88334700دفتر ریاست مرکز کارآفرینی

	••موسسه مطالعات آمريكای شمالی و اروپا

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8863093188630196دفتر ریاست

88630932معاون

8863135888631358روابط عمومی و بین الملل

8863135888631358امور اداری و پشتیبانی

8801165688011565امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مرکز انفورماتيك

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66406186282888965781دفتر ریاست

889651032122معاون

889604442123روابط عمومی

889708462929واحد پشتیبانی اتوماسیون اداری

889576102130،2428واحد پشتیبانی سیستم حسابداری

889576102115واحد پشتیبانی سیستم حقوق و دستمزد

88967165واحد پشتیبانی سیستم جامع آموزش
889576772428 ،3223

889676402117پایگاه اطالعاتی اعضای هیأت علمی

88968573اداره عملیات شبکه
889689032821

66495927پاسخگویی به کاربران شبکه

889538712821واحد سرویس های شبکه

664959252447اداره خدمات کامپیوتری

889676402117پایگاه اطالعاتی اعضای هیأت علمی

889604442124امور اداری

889626052792انتظامات

	••مرکز مطالعات و تحقيقات زنان

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88012266780188000187دفتر مدیریت



79بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مرکز آموزش های الكترونيكی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

214488981870، 889818713651دفتر ریاست

889818723232معاون اداری و مالی 

889818763652روابط عمومی

2145، 889818753654معاون آموزشی و فناوری

3652معاون فناوری

3661، 889818743662دفتر ارائه و تولید

3650، 3664دفتر تحقیق و توسعه

2146، 889818732147دفتر اداری و مالی

3653، 889534502148دفتر پشتیبانی فنی

889818772429آموزش

	••کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66495389دفتر ریاست
66466199

2889
2790

66495388

2889معاون اجرایی

2889معاون پژوهشی

664148672362روابط عمومی

3224، 668193822503امور اداری و پشتیبانی

2802، 3256تاالر اطالع رسانی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت اداری و مالی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66460405دفتر معاونت
66405046266366404848

	••مديريت امور حقوقی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469898256566958410دفتر مدیریت

3299، 664956682708اداره امالك

3262اداره دعاوی

3262اداره قراردادها

2659دبیرخانه

	••مديريت امور مالی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469808267066460898دفتر مدیریت

66408222معاون
66400034268266460898

2714، 664661813397اداره دریافت و پرداخت

664189532448اداره درآمد اختصاصی

664064842696اداره بازنشستگی

664641372634اداره اعتبارات

664931302675اداره رسیدگی



81بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مديريت نيروی انسانی و رفاه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66404725268461112687دفتر مدیریت

664089212772معاون امور اداری

2960معاون امور رفاهی

2966، 3010اداره بازنشستگی

کارشناسان غیرآموزشی
3352 ،2284
3293 ،2369

2376
3327، 3357کارشناسان آموزشی

2370
3464، 2689حسابداری

2640دبیرخانه هیأت ممیزه

2638واحد حضور و غیاب، رایانه و سایت

2688، 2491اطاق بایگانی

3003، 3004اداره تعاون و خدمات رفاهی

2661رئیس اداره وام

3005، 3006وام صندوق رفاه

3007، 3008وام تسهیالت گروهی

2380اداره بیمه و خدمات اجتماعی

664000332453دفتر سلف باشگاه

مرکز همایش های علمی)خزرآباد(
ساری ـ کد0151

3472711
3472435

3472360
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مديريت انتظامات

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66499959دفتر مدیریت
66419649

343666491084

66491084333466491084معاون

664910533334حسابداری

	••باغ نگارستان و موزه مقدم

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

3311669333119098دفتر ریاست

33110993معاون

3339137633391376اتاق شورای باغ نگارستان

66494294مدیریت موزه مقدم

	••مديريت پشتيبانی و طرح های عمرانی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

244466465829، 664606972440دفتر مدیریت

664620592557معاون فنی

664171042969معاون پشتیبانی

664620582890حسابداری

664193812649روابط عمومی

2567دبیرخانه



83بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت آموزشی و تحصيالت تكميلی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66462697دفتر معاونت
66490162

263566419746

66963932دفتر مدیریت خدمات آموزشی
66403389

273066482833

664992012651معاون

66963928دفتر مدیریت تحصیالت تکمیلی
66403327329266963928

664991993347معاون

66407239290466407239دفتر مدیریت برنامه ریزی آموزشی

664901612607معاون

66499203دفتر امور استعدادهای درخشان
66963934

3205
3230

66963934
66499203

664198373298دفتر امور دانشجویان خارجی

664828342831دفتر آموزش های آزاد
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت دانشجويی و فرهنگی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66418500286366498711دفتر معاونت

66464487مدیریت امور دانشجویی
66418193227066498711

2853، 664816012942معاون

228566464066دبیرخانه

664189672996اداره تغذیه

2763سلف مهر

2878، 664987122740اداره خدمات دانشجویی

2943، 664816092753واحد وام ها

2740واحد تسویه حساب

2791، 664816072946حسابداری

2927امین اموال

	••مديريت امور فرهنگی و فوق برنامه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66495341دفتر مدیریت
66495342228066495343

664953412280معاون

66746088رئیس مرکز آموزش

66481611دفتر مدیریت باشگاه دانشجویی
6695271266481614

66968093صدور کارت بین المللی



85بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مديريت تربيت بدنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66418805261266419146دفتر مدیریت

669552762612معاون

664825723405سالن شماره یک

2471طرح و برنامه

3402ورزش کارکنان

88028471استخر روباز

66952174سالن شماره دو

2945سالن سونا و بدنسازی

6925کالس های آموزشی کوی دانشگاه

	••مرکز مشاوره دانشجويی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66480366320966416130دفتر مدیریت

664195043209پذیرش

664803672888واحد مددکاری

664929463209واحد بهداشت روانی

3-669623773510واحد مشاوره تلفنی

880233885707شعبه مشاوره خوابگاه پسران

880059636201شعبه مشاوره خوابگاه فاطمیه

88615479شعبه مشاوره خوابگاه شهید چمران



راهنمای تلفن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 86

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مرکز بهداشت و درمان

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66491520دفتر ریاست
66405138

2838
326466418400

2- 3090 پذیرش

3220مامایی

669677502872آزمایشگاه

664632493332رادیولوژی و سونوگرافی

669677532658تست ورزش، اکو، نوارقلب

664632493332هولتر قلب و فشار خون

669677522764داروخانه

8- 66412697دندانپزشکی

669677532658اورژانس

664810192380بیمه کارکنان

2746شنوایی سنجی

66481018طرح پایش کارکنان 

82096906مرکز درمانی کوی پسران

6142مرکز درمانی فاطمیه

88069533درمانگاه خوابگاه چمران



87بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

61112680268066400024دفتر مدیریت

66495187تلفن گویا
66962623 -42744

	••مديريت امور خوابگاه ها )کوی دانشگاه(

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88012016552788012024دفتر مدیریت

880130985527معاون اداری و مالی 

886397265492معاون دانشجویی

6922، 880137035700روابط عمومی

88009579دبیرخانه

880096955455حراست

880120255520حسابداری

880095786931انتظامات
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت پژوهش و فناوری

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66400059299266491399دفتر معاونت

66461502271666400923دفتر مدیریت امور پژوهشی

66498814339866952388دفتر امور پژوهش های کاربردی

66400566281066493113دفتر مدیریت سفارش تجهیزات آموزشی و پژوهشی

664002733131امور اداری

3123روابط عمومی

	••موسسه چاپ و انتشارات

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8801207688012077دفتر ریاست

88026414معاون اداری و مالی

88026412دبیرخانه

88026413روابط عمومی

88020033حسابداری

88638767کمیته آیسته

88630850دفتر چاپخانه

88012080اطالعات



89بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••معاونت طرح و برنامه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66469823دفتر معاونت
66464033270666469823

66400021دفتر مدیریت بودجه و تشکیالت
66498871

296566469823

3311معاون تشکیالت

2919معاون بودجه

66411985335566469823دفتر مدیریت برنامه ریزی

290566403390گروه بودجه

3267دبیرخانه

	••نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66462698دفتر نهاد
66467765278961112789

669531492609معاون اداری و مالی

664953732510مسئول واحد خواهران

669544132685مدیر ارتباطات

12691-66953150دفتر مشاور امین

664953742678معاون فرهنگی

66495372مسجد دانشگاه
66466000

2924
2926

880052875511مسئول نهاد در خوابگاه پسران
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••جهاد دانشگاهی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66490094276066402713دفتر ریاست

333766400022، 669557522782معاونت آموزشی

66490093264466483538معاونت پژوهشی

66404548285066968095معاونت پشتیبانی

66498499276166490330معاونت فرهنگی

66490094276066495417روابط عمومی

3036116جهاد پردیس ابوریحان)کد0292(

6166304جهاد پردیس قم )کد 0251(

66400997257866400997جهاد پردیس علوم

22294992249885جهاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

66400035296366400035جهاد پردیس هنرهای زیبا
88749030726988530406جهاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی

66407422جهاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
66488336

256366494919

88027422813688026533جهاد دانشکده اقتصاد

66953024251966953024جهاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی

66930415700766932999جهاد دانشکده دامپزشکی
882757717742588243710جهاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

88008966762088025254جهاد دانشکده مدیریت

88025255786888012434جهاد دانشکده علوم اجتماعی

8638جهاد دانشکده فیزیک

551388013086، 880224225516مرکز فرهنگی جهاد کوی



91بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پرديس ابوريحان )با پيش شماره 0292(

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

3023249دفتر ریاست
331306623020430

)FX( 33130662معاون اداری و مالی

3020350معاون پژوهشی و برنامه ریزی

3036111معاون آموزشی

3036111معاون تحصیالت تکمیلی

3022532سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی

3036110روابط عمومی

30315523031552دبیرخانه

3036116حسابداری

3022083مرکز انفورماتیک

3021193کتابخانه

3373502مرکز تحقیقات پژوهشی

3027966دفتر نشریه

30252923021098گروه گیاه پزشکی

3025272گروه علوم دامی

3036119گروه تولیدات گیاهی

3021043گروه زراعت و اصالح نباتات

3021043گروه فنی و کشاورزی

3025366گروه آبیاری و زهکشی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پرديس علوم

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66403672246166403672دفتر ریاست

664952922462معاون اداری و مالی

664036722461معاون پژوهشی و برنامه ریزی

66461505279766461505معاون آموزشی

66461505279766461505معاون تحصیالت تکمیلی

664952922462سرپرستی امور دانشجویی و فرهنگی

2464روابط عمومی

66972073دبیرخانه

246566491621، 664916213631حسابداری

2880، 664121842475مرکز انفورماتیک

664061272724واحدهای اداری و مدیریت

664952902616کتابخانه

	••دانشكده زمين شناسی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2623، 664916232487دفتر ریاست

664916232623معاون پژوهشی

2717معاون آموزشی

2493معاون تحصیالت تکمیلی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده رياضی، آمار و علوم کامپيوتر

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

229566412178، 664121782478دفتر ریاست

2617معاون تحصیالت تکمیلی

3659معاون آموزشی

2624گروه آمار

2613معاون آموزشی آمار

2916گروه ریاضی کاربردی

2915معاون آموزشی ریاضی محض

2916مدیر گروه علوم کامپیوتر

3659معاون آموزشی گروه علوم کامپیوتر

2615مدیر گروه ریاضی محض

2897معاون آموزشی گروه ریاضی کاربردی

	••دانشكده زيست شناسی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664929923314دفتر ریاست

	••دانشكده شيمی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

664952913301دفتر ریاست
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده فيزيك

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88635911865288004781دفتر ریاست

8603معاون اداری و مالی

8649معاون پژوهشی و برنامه ریزی

883331978649معاون آموزشی

883331988620معاون تحصیالت تکمیلی

8618سرپرستی امور دانشجویی و فرهنگی

8604روابط عمومی

860488004781، 886359118652دبیرخانه

880218608655حسابداری

8648امور عمومی

8608مرکز انفورماتیک

8613کتابخانه

	••پرديس بين المللی کيش

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88962128دفتر ریاست
88963953270388964130

88963953270388964130معاون پشتیبانی و منابع انسانی

4432934دفتر کیش )کد 0764(
4433661-34432934



95بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پرديس قم )با پیش شماره 0251(

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

36644081- 3191- 6166191دفتر ریاست

61662452386644400معاون آموزشی

2896642515، 6642515207معاون پشتیبانی

2586650585، 6640585257معاون دانشجویی

3196643003، 3-6643003321معاون پژوهشی

61663323426166341روابط عمومی

1976166197، 6166203203دبیرخانه

6166243243کمیته انضباطی

2356640583، 6640583210امور مالی

250، 6643002328مرکز انفورماتیک

6166296296کتابخانه

6166301301دفتر کانون ها

6166208208اداره کارگزینی و رفاهی

3326166341، 6166341342امور فرهنگی

61662362176166217دانشکده حقوق

1596166158، 6166127158دانشکده مدیریت

1216166112، 6166113112دانشکده فقه و فلسفه

66405862016640586امور اداری

2526640584، 6640584253سرپرست دانشجویی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پرديس هنرهای زيبا

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66462134249666962591دفتر ریاست

664187882497معاون اداری و مالی

664188892809معاون پژوهشی

2387، 664022442287معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

664901412713سرپرست امور دانشجویی

2881، 669556252456روابط عمومی

288166461504، 669556252456دبیرخانه

664188113247حسابداری

669556292458مرکز انفورماتیک

3246، 664996802755کتابخانه

664096962534دانشکده معماری

664148412534دانشکده شهرسازی

669625932733دانشکده هنرهای تجسمی

664195712884گروه نقاشی و ممجسمه سازی

669556302451گروه ارتباط تصویری و عکاسی

664158672754گروه طراحی صنعتی

3470، 664196462751گروه هنرهای نمایشی

66412920گروه موسیقی

2981گروه مطالعات عالی هنر

664109592495نگارخانه تهران
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••پرديس کشاورزی و منابع طبيعی )با پیش شماره 0261(

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

22280162032224511دفتر ریاست

22208862022220886معاون پژوهشی و فناوری

22245112042224511معاون پشتیبانی

22208862062220886معاون برنامه ریزی و توسعه

22220693162813501معاون دانشجویی و فرهنگی

22245112042224511امور مالی

2224022216دفتر روابط علمی و بین المللی

22230442072227765روابط عمومی

2220872253کتابخانه )کشاورزی(

2229652490کتابخانه )منابع طبیعی(

2241608490اداره پژوهش های کاربردی و بنیادی

22328423902232842اداره خدمات آموزشی )کشاورزی(

22493104902249310اداره خدمات آموزشی )منابع طبیعی(

2222069اداره خدمات دانشجویی )کشاورزی(

2819257435مرکز فناوری اطالعات

22276085702227607گروه پژوهشی بیوتکنولوژی

22230922362223092پشتیبانی و امور فنی

22477822082247782امور اداری و نیروی انسانی

28192574532819257مرکز انفورماتیک
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده علوم باغبانی و گياهپزشكی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

28192543282238529دفتر ریاست

28192543202238529معاون پشتیبانی

28192545052238529معاون آموزشی و پژوهشی

22487212902248721گروه علوم باغبانی

28187053802238529گروه گیاهپزشکی

22487214752248721گروه فضای سبز

	••دانشكده علوم زراعی و دامی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

22276085712227607دفتر ریاست

2227608571معاون پشتیبانی

2227608571معاون آموزشی و پژوهشی

22460743102227605گروه زراعت و اصالح نباتات

22460742802248082گروه علوم دامی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده علوم زراعی و دامی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

22257883442225788دفتر ریاست

22477835892247783معاون پشتیبانی

22382933422818709معاون آموزشی و پژوهشی

22477833302247783گروه اقتصاد کشاورزی

22382933402818709گروه ترویج و آموزش کشاورزی

	••دانشكده مهندسی بيوسيستم کشاورزی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

28010112801011دفتر ریاست

451معاون پشتیبانی

576معاون آموزشی و پژوهشی

22488042702248804گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

4402808138، 2801033445گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

	••دانشكده مهندسی آب و خاک

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

22317873702231787دفتر ریاست

2231787370معاون پشتیبانی

22411196162241119معاون آموزشی و پژوهشی

22241193522224119گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

22317873702231787گروه مهندسی علوم خاك
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده منابع طبيعی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

22220452412227765دفتر ریاست

22220452412227765معاون پشتیبانی

22395432442222044معاون پژوهشی

22220452432227765معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

22493132222249313گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

22493112722249311گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

22459083172245908گروه شیالت و محیط زیست

22493123472249312گروه جنگلداری و اقتصاد جنگلی

	••دانشكده تحقيقات بين المللی همزيستی با کوير

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88971717دفتر ریاست
8897329588965769

88971717معاون اداری و مالی

88971717معاون پژوهشی

88972475دبیرخانه
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده الهيات و معارف اسالمی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88742655722288742632دفتر ریاست

88742636722788742640معاون اداری و مالی

887427177230معاون آموزشی

887656127224معاون تحصیالت تکمیلی

887428297308معاون پژوهشی

887423317360معاون دانشجویی و فرهنگی

887426667216حسابداری

7236، 887422397265کتابخانه

887560177264مرکز کامپیوتر

7358روابط عمومی

7217دبیرخانه

66760420پژوهشکده تاریخ علم

9-88980248گروه معارف

7258گروه علوم قرآن و حدیث

7254گروه ادیان و عرفان

7260گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی

7252گروه تاریخ و تمدن

7248گروه فلسفه و حکمت اسالمی

7255گروه فقه شافعی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده ادبيات و علوم انسانی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66409539258266491391دفتر ریاست

664074212575دفتر معاون اداری و مالی

66407421257466957136معاون پژوهشی

66491438287466491438معاون دانشجویی و فرهنگی

66407421257666407421معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

669509312507حسابداری

664953792506اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی

66491389مرکز کامپیوتر

669139922569کتابخانه

669571382597امور عمومی

	••دانشكده اقتصاد

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

810588632472، 886301068022دفتر ریاست

810588632472، 886301068022معاون اداری و مالی

810588632472، 886301068022معاون پژوهشی

88029007806588029007معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

88029007806588029007معاون دانشجویی و فرهنگی

88026419803388026419دفتر مجله تحقیقات اقتصادی

88026421806888026421موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی



103بخش چهارم: دانشگاه تهران ـ بخش های ستادی، پردیس ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

801588632472، 886337448022روابط عمومی

8020، 886324718131حسابداری

8002، 880264228016کتابخانه

880264238098مرکز کامپیوتر

	••دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

8863003874288021527دفتر ریاست

880215268720معاون اداری و مالی

88004042معاون آموزشی

8708، 886300028721معاون تحصیالت تکمیلی

880105538712معاون پژوهشی

886300018722دفتر نشریه حرکت

880055658716حسابداری

8753روابط عمومی

8744کتابخانه

8737مرکز کامپیوتر

8757آموزش های آزاد

8751استخر

8734سالن شماره یک

8752سالن شماره دو

8793سالن ژیمناستیک و سالن کشتی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده کارآفرينی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

5-923088339094، 89231-88339094دفتر ریاست

9227معاون پژوهشی

9231معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

89233-88339094معاون اداری و مالی

880220409224روابط عمومی

9227مرکز توسعه مطالعات و پژوهش ها

9240امور مالی

9229امور دانشجویی و فرهنگی

9237کتابخانه

	••دانشكده جغرافيا

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66404366336866404366دفتر ریاست و )معاون پشتیبانی(

3534معاون پژوهشی

3359معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

3369معاون دانشجویی

2214روابط عمومی

3367کتابخانه

669606973361گروه جغرافیای طبیعی

664914352591گروه جغرافیای انسانی و کارتوگرافی

2902موسسه جغرافیا
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده حقوق و علوم سياسی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66499794252266409595دفتر ریاست

664012202934معاون اداری و مالی

2934، 664012202547معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

2513، 664012202934معاون امور دانشجویی و فرهنگی

2314، 669539772315معاون پژوهشی

2524، 664949912537حسابداری

2536روابط عمومی

2551کارگزینی

664906952540مرکز کامپیوتر

2533، 664906962516مرکز مطالعات عالی بین المللی

2318، 664989552319موسسه جزا و جرم شناسی

2546، 2310مرکز اوراسیای مرکزی

664976762528کتابخانه

2527رایانه کتابخانه

2554مخزن کتابخانه

664979122526موسسه حقوق تطبیقی

)113(2382علوم سیاسی و روابط بین الملل

)101(2352حقوق خصوصی

)102(2336حقوق عمومی و گروه جرم شناسی

4-466414423-66414423مرکز مطالعات حقوق بشر
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده دامپزشكی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

6692700266929523دفتر ریاست

669237487001معاون اداری و مالی

669131057173معاون پژوهشی و برنامه ریزی

669366777006معاون آموزشی

664383267009معاون تحصیالت تکمیلی

669214367010سرپرستی امور دانشجویی و فرهنگی

7165روابط عمومی

664381427015حسابداری

66431105715566933222دبیرخانه

664383297177مرکز انفورماتیک

7031کتابخانه

86204023-6204117بیمارستان آموزشی و پژوهشی مردآباد

3-33421051موسسه تحقیقاتی امین آباد

669200357127کلینیک دام های کوچک
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

744088254734، 882550317401دفتر ریاست

882593797419معاون اداری و مالی

7429، 882594097430معاون پژوهشی

88259382معاون فرهنگی و دانشجویی

88254735معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
88259417

7524 ،7576

7554امور دانشجویی

7526امور فرهنگی

7475، 882756967476موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

7578، 882593787589کلینیک روانشناسی

7422، 882594087423حسابداری

7542، 882549597525دبیرخانه

7501، 7500کتابخانه موسسه

7530، 7564کتابخانه دانشکده

7426دفتر نشریه

882550317401روابط عمومی

7420کانون های علمی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده زبان های خارجی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88633111901388634500دفتر ریاست

9016معاون اداری و مالی

9026معاون پژوهشی

9021معاون آموزشی

9031معاون تحصیالت تکمیلی

9039، 9040معاون دانشجویی و فرهنگی

9051معاون ارتباط با صنعت و جامعه

9062معاون فناوری اطالعات

9055روابط عمومی

9055روابط بین الملل

9052دبیرخانه

9121حسابداری

9163کتابخانه

5-66412564مرکز آموزش های آزاد

6649554566495630ساختمان شماره 2 دانشکده
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده مديريت

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

762988003080، 880050057630دفتر ریاست

88005010764488633053معاون اداری و مالی

88006344764588003088معاون پژوهشی

88006344764588003088معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

88008969762588008969معاون دانشجویی و فرهنگی

763088003088، 880050057629روابط عمومی

88006477763888006477دبیرخانه

7649، 880252557639حسابداری

7691امور عمومی

7693، 880282547702مرکز انفورماتیک

88028258762788028258کتابخانه

مرکز تحقیقات)مرکز پژوهشهای 
کاربردی(

880282567612 ،767788012280

7703، 880282547702مرکز کامپیوتر

880030867614کارگزینی

88006411764388008990تحصیالت تکمیلی

880071007631آموزش

880122687671سرپرست امور دانشجویی

880122807612مرکز پژوهش های کاربردی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده علوم اجتماعی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88012111787088012524دفتر ریاست

880124237860معاون اداری و مالی

88012221780688012221معاون پژوهشی

880122117880معاون آموزشی

880023747813معاون تحصیالت تکمیلی

880022717810مرکز تحقیقات اجتماعی

880121317905معاون دانشجویی

7859روابط عمومی

7913دبیرخانه

880201817907حسابداری

7910امور عمومی

880288207924مرکز کامپیوتر

88000146792388000146کتابخانه

7823دفتر نشریه علوم اجتماعی

88631891787688004742انجمن جامعه شناسی ایران

88334964787488334964انجمن جمعیت شناسی ایران

787188333778انجمن انسان شناسی ایران

دفتر موزه میراث روستایی گیالن
88002271

 3239490-1
R

78103237905

R پیش شماره 0131
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشكده محيط زيست

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66404647315666407719دفتر ریاست

664871713166معاون اداری و مالی

669566673177معاون پژوهشی

664871693178معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

3165، 664871673190سرپرست امور دانشجویی

3187روابط عمومی

3157، 669566682995دبیرخانه

2833، 664071703160حسابداری

3182امور عمومی

3169، 3170کتابخانه

3168مرکز کامپیوتر

)IBB( مرکز تحقيقات بيوشيمی ـ بيوفيزيك••	

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66409517328566404680دفتر ریاست

669692623379معاون اداری و مالی

664052482479معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

669692603284سرپرست امور دانشجویی

664047233384حسابداری

664911473375کتابخانه

664986733389مرکز کامپیوتر
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••موسسه ژئوفيزيك

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

88630471دفتر ریاست
886359298367 ،836688009560

8322، 880281608329معاون اداری و مالی

8323، 880270098324معاون پژوهشی

880095508267معاون تحصیالت تکمیلی

880095508271سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی

8322روابط عمومی

8337دبیرخانه

835988000222، 880002228361حسابداری

8398، 886304738396مرکز تقویم

886304748344مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله

88630472مرکز لرزه نگاری کشوری
88028161

8364 ،8362

8239هیأت تحریریه نشریه

886305488256دفتر گروه های فیزیک زمین و فیزیک فضا

	••موسسه باستان شناسی

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2270920422709204دفتر ریاست

22709205معاون

22746912حسابداری

22746910روابط عمومی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••موسسه لغت نامه دهخدا

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

2271807422717118دفتر ریاست

22731474معاون

دبیرخانه مرکز بین المللی آموزش زبان 
فارسی

22717120

22711700پایگاه اطالع رسانی رایانه

22719495کتابخانه و مولفان

22713011حسابداری

	••کانون بازنشستگان دانشگاه

دورنگارداخلیشماره مستقیمعنوان

66419935مسئول دفتر کانون

66498605دفتر کانون



روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بخش های ستادی و تابعه
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دورنگارشماره مستقیمعنوان

582234006- 82234000دفتر وزیر

182233399- 82233300معاون طرح و توسعه

182233606- 82233600معاون پشتیبانی حقوقی و امور مجلس

2- 82233901معاون آموزشی

182233003- 82233000معاون دانشجویی

382233510- 82233500معاون پژوهشی

182233209- 82233200معاون فرهنگی و اجتماعی

82233450معاون فناوری

8892223388838328معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش

662810416028563معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

1- 82234020مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی

88575821مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

8223308182233090مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر

182234172- 82234170دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی

2202182222042099مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش

82234080مشاور وزیر در امور جذب کمک های مردمی

82234080مشاور وزیر در پیگیری مسائل و مشکالت مردمی

82234083مشاور وزیر و دبیر شورای زیست فناوری

82234083مشاور وزیر در فناوری اطالعات و ارتباطات

82234086مشاور وزیر
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

8223345282233474مشاور وزیر در امور فناوری

82234082مشاور وزیر و رئیس حوزه مشاوران جوان

82234080مشاور وزیر در امور کارآفرینی 

82234081مشاور وزیر در امور زنان

382234105- 82234100مشاور وزیر و مدیرکل حراست مرکزی

82234081مشاور وزیر در امور رسانه ای

82234085نماینده وزیر در امور موسسات عالی غیرانتفاعی

388575751- 82234220دفتر امور همکاری های بین المللی

8223334دفتر نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

8892377488922259دبیر هیات مرکزی گزینش استاد

8892377488922259دبیرخانه هیات مرکزی گزینش استاد و دانشجو

182233962- 82233960دفتر گسترش آموزش عالی

8223364182233646دفتر امور مجلس

8223362182233636مدیرکل دفتر حقوقی

8873688288736881صندوق رفاه دانشجویان

8223347082233474مدیرکل پارك ها و مراکز رشد علم و فناوری

2227988522252536دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

8223406082234070دفتر مدیرکل روابط عمومی

282233054- 82233050مدیرکل دانشجویان داخلی

182233111- 82233100مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج

382233030- 82233020مدیرکل امور دانش آموختگان
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

182233180- 82233170مدیرکل تربیت بدنی

1- 82233240مدیرکل امور فرهنگی

8223352082233520مدیرکل دفتر امور پژوهشی

82233920مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

	••دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

دورنگارشماره مستقیمعنوان

56687396- 7932001- 0311دانشگاه اصفهان

34454093443442- 0441دانشگاه ارومیه

8803272188030673دانشگاه الزهرا)س( 

22270103337061- 0841دانشگاه ایالم

27714462770050، 2770018دانشگاه اراك )کد0861(

23780043- 3780041- 0281دانشگاه امام خمینی )ره(

82729538272046- 0281دانشگاه بوعلی سینا 

22300082230009- 0561دانشگاه بیرجند

22469802246980- 0584دانشگاه بجنورد

2244092522440043دانشگاه پیام نور

88009735، دانشگاه تربیت مدرس
88009720

88007598

33413003344013- 0411دانشگاه تبریز

8882501088830857دانشگاه تربیت معلم

14327522- 4327520- 0412دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

44103104410300- 0571دانشگاه تربیت معلم سبزوار

62273856227817-0862دانشگاه تفرش

988849280- 88849278دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

45451874545188- 0771دانشگاه خلیج فارس

22221025- 2221021- 0545دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

24274503- 4274501- 0831دانشگاه رازی
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

22226765- 2232961- 0542دانشگاه زابل

25283100- 5283081- 0241دانشگاه زنجان

24470102446888- 0541دانشگاه سیستان و بلوچستان

33288603321005- 0231دانشگاه سمنان

5527763755277418دانشگاه شاهد

322431602- 22431601دانشگاه شهید بهشتی

76286419- 6286416- 0711دانشگاه شیراز

33320413360017- 0611دانشگاه شهید چمران

32200613220067- 0341دانشگاه شهید باهنر کرمان

44244104424412- 0381دانشگاه شهرکرد

33541833554184- 0441دانشگاه صنعتی ارومیه

13913112- 3913100- 0311دانشگاه صنعتی اصفهان

6646805566413969دانشگاه صنعتی امیرکبیر

32345013234201- 0111دانشگاه صنعتی بابل

88883001 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8879310688797469

32249573224950- 0412دانشگاه صنعتی سهند

33435033334419- 0273دانشگاه صنعتی شاهرود

6600521066005310دانشگاه صنعتی شریف

73535117262102- 0711دانشگاه صنعتی شیراز

83528288352828- 0811دانشگاه صنعتی همدان
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

7724040077240405دانشگاه علم و صنعت ایران

344737604- 44734602دانشگاه عالمه طباطبایی

52446665244787- 0232دانشگاه علوم پایه دامغان

22240802227867- 0171دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

32221013222425- 0612دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ورامین

42333214230551- 0632دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

87888758763461- 0511دانشگاه فردوسی مشهد

28556802855682- 0251دانشگاه قم

6660066666071- 0871دانشگاه کردستان

55522915552930- 0361دانشگاه کاشان

32219993227022- 0131دانشگاه گیالن

62001006200104- 0661دانشگاه لرستان

2523318025233702- 011دانشگاه مازندران

55122015512200- 0451دانشگاه محقق اردبیلی

22323462228978- 0851دانشگاه مالیر

52274205227419- 0391دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان

788954609- 88954606دانشگاه هنر

62718766249841- 0311دانشگاه هنر اصفهان

54121355412140- 0411دانشگاه هنر اسالمی تبریز

36670714- 6670712- 0761دانشگاه هرمزگان
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

36670714- 6670712- 0761دانشگاه هرمزگان

22217122223822- 0741دانشگاه یاسوج

82118278211829- 0351دانشگاه یزد

8894391088943711دانشکده امور اقتصادی

2271635922711311بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

33622803362282- 0411پارك علم و فناوری آذربایجان شرقی

54135995413599- 0511پارك علم و فناوری استان خراسان

22310082227351- 0273پارك علم و فناوری استان سمنان

72080017203866- 0711پارك علم و فناوری استان فارس

42425104242511- 0131پارك علم و فناوری استان گیالن

22260142240051- 0861پارك علم و فناوری استان مرکزی

82466728256128- 0351پارك علم و فناوری یزد

388750884- 88529121پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

29108122936042- 0251پژوهشکده حوزه و دانشگاه

2257066622570722پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

66462548پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران
6649495566462254

22294932پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2229511522299479

4458002044580021پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2228095822719130پژوهشگاه دانش های بنیادی

744580399- 44580396پژوهشگاه علمی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
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روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی

دورنگارشماره مستقیمعنوان

8804803788036317پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

62018876201888- 0261پژوهشگاه مواد و انرژی

8836201088362011پژوهشگاه هوا و فضا

92-66028563سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
88838329

66028563
88838328

8890407788922230سازمان سنجش آموزش کشور

39139123913913شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

8873936888736881صندوق رفاه دانشجویان

42411074241108- 0642مجتمع آموزش عالی جندی شاپور

22730702276060- 0421مجتمع آموزش عالی مراغه

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و 
علوم محیطی

0342 -222181
261771

6226617

4458076144580762مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران

33926868774572- 0411مرکز پژوهشی اختر فیزیک مراغه
42498724249023- 0241مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان

66499175مرکز تحقیقات علمی کشور
6646765566468180

66482331مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی 
66416556

66419978

6694486766944866مرکز ملی اقیانوس شناسی

مرکز منطقه ای مطالعات و پژوهش های 
4122865779- 22865838جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

2205706966404272موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

6646840966953342موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران




