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شماره تلفن های داخل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

آقای دکتردانشورکیان-رئیس کتابخانه190آقای ناروئی122-222اپراتور

کتابخانه

خانم سعید132ریاست آقای دکتر علیزاده40

خانم زینلی162-244خانم زنجانیان-دفتر ریاست303-103 حوزه ریاست

کتابخانه

طب ورزش- خانم دکتر آکوچکیان 181آقای شایسته-حراست110

مدیریت- آقای دکتر بغزیان 2223حراست145

مدیریت- آقای دکتر بودالیی 221انتظامات140

حوزه ریاست

علمی هیئات

طراحی صنعتی-  خانم دکتر خداداده 239آقای دکتر رشیدی رنجبر-  معاون امور بین الملل 42

مدیریت ورزش-  آقای دکتر رجبی 155خانم شریفی-  کارشناس روابط بین الملل 137

حقوق بین الملل- خانم دکتر شایگان 229خانم دکتر مجدالدین-   کارشناس روابط بین الملل 208

حقوق- حاج آقا علیدادی 173کارشناس روابط عمومی240

فیزیولوژی ورزشی- آقای دکتر نوری 180دفترکنسولی350

ت بین الملل
معاون

هیئات علمی

حقوق خصوصی- آقای دکتر نهرینی 160 معاون اداری پشتیبانی 41

گروه ادبیات- آقای دکتر دانشور کیان190آقای دکتر رجبی-  رئیس امور اداری 45

علمی هیئات

وپشتیبانی اداری امور

خانم دکتر کیوان پناه-  آموزش زبان انگلیسی 212خانم معصومی-  مسئول دفتر معاونت اجرایی 147

خانم دکتر خداداده-  طراحی صنعتی 239خانم سارا محمدی- مسئول امور پرسنلی و رفاهی 113

دکترامی- مهندسی هوا فضا171خانم پریناز محمدی-  رئیس دبیرخانه 127

آقای دکتر بلغاری- پژوهش هنر 172خانم عزیزی-  دبیرخانه و امور اداری 108

آقای دکتر عزیزی- برنامه ریزی و طراحی شهری 231خانم داوودی-   امور پشتیبانی بلیط های هواپیمایی 152-150

آقای دکتر صراف زاده-  بیوتکنولوژی 175آقای مهندس سقط چیان- مدیر پارک علم وفناوری 115

آقای دکتر مهرگان-  مدیریت صنعتی 146آقای قاسمی-اموراستادسراها169

آقای دکتر احمد پوراحمد-  جغرافیا 214آقای میرزایی-تاسیسات210

گروه مدیران

امور اداری وپشتیبانی

محمدمهدی نصیری-  مهندسی صنایع 153آقای عبدالمالکی-رئیس حسابداری236

آقای دکتر افروز ومشاوره-  روانشناسی 233خانمها اوجی ،فرج پور:کارشناسان حسابداری123

خانم دکتر معتمد-  زیست سلولی ملکولی 216خانم روزبهان-کارشناس حسابداری 139

آقای دکتر مهردادی-  طراحی محیط زیست 164آقای امیری-امین اموال220

خانم دکتر فهیم نیا-  علوم اطالعات 126آقای عزیزیان-کارپردازی287

آقای دکتر عبدلی-  علوم اقتصادی 156آقای سیف- انباردار154
مدیران گروه

امورمالی وحسابداری

آقای دکتر سجادی-  علوم ورزشی mirshamshiri@ut.ac.ir155خانم میرشمشیری- رئیس اموردانشجویی47

آقای دکتر حسنقلی پور-  مدیریت 221خانم نقی پور-کارشناس اموردانشجویی125

آقای دکتر سعیدآبادی-  مدیریت جهانگردی 182کارشناس امور خوابگاهها144

آقای دکتر سعیدآبادی-  مدیریت رسانه 182خانم منصوری مهر- امورورزش وفوق برنامه128

آقای دکتر یداللهی-  کارآفرینی 182مشاوره233

آقای دکتر تهرانی-  مدیریت مالی 232مرکز بهداشت129

گروه مدیران

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر دولتشاهی-  مهندسی عمران 149آقای دکتر کوچک زاده-  معاون آموزشی 44

 مهندسی کامپیوتر - آقاي دکتر معینی215خانم فیروزی- مسئول دفتر معاون آموزشی 166

آقای دکتر حیدری-  مهندسی معماری afsharianzadeh@ut.ac.ir226خانم افشاریان زاده- رئیس اداره آموزش 46

آقای دکتر راستگو-  مهندسی مکانیک najmehhashemi@ut.ac.ir213خانم هاشمی-  مسئول دایره امتحانات 134

آقای دکترکفاشی-آقای دکترنخعی-مهندسی نفتaliebrahimiarman@gmail.com148-225آقای ابراهیمی-  اپراتور آموزش 230

گروه مدیران

ت
معاون

آموزشی

 آزمایشگاه آسیب شناسی و حرکات اصالحیjafar.ahmadi25@ut.ac.ir184آقای احمدی- مسئول پذیرش 201

آقای دکتر کاووسی- بیوانفورماتیک :  آزm_arjomandi1362@ut.ac.ir109آقای ارجمندی-  کارشناس آموزش 219

 آزمایشگاه رفتار حرکتی و فیریولوژی ورزشیgzare@ut.ac.ir185خانم زارع-   امورپایان نامه203

 آزمایشگاه روانشناسیShirin_amini@ut.ac.ir186خانم امینی-  کارشناس آموزش 211

آقای دکتر میرمعصومی-  آزمایشگاه زیست b.mohammadipour@ut.ac.ir176آقای محمدی پور-   فارغ التحصیالن 227

آقای مهندس سقط چیان-  آزمایشگاه مکاترونیک Sahar.khanjan@ut.ac.ir115خانم خانجان-  کارشناس آموزش 209

 کارگاه طراحی صنعتیMojdeh.arvan@ut.ac.ir151خانم آرون-  کارشناس آموزش 167

آقای دکتر نوربخش-  مجموعه تخصصی توربوپمپ f.pari@ut.ac.ir121خانم پری -  کارشناس آموزش 206

ت
معاون

 

آزمایشگاهها وکارگاهآموزشی

انتشاراتfirouzi63@ut.ac.ir161خانم فیروزی-کارشناس آموزش166

 باشگاه ورزشیmaryamasadi@ut.ac.ir143خانم اسدی - بایگانی آموزش 228

ت
معاون

آموزشی

رفاهی خدمات

 بانک تجارت116 معاون پژوهشی43

 کافی شاپ و رستوران142پژوهشکده علوم دریایی280

آبدارخانه طبقه پایین141خانم دکتر آکوچکیان-  رئیس اداره پژوهش 48

آبدارخانه طبقه باال241خانم ملک محمدی- مسئول دفتر معاونت پژوهشی 290

خانه کودک289خانم فاخته شاد-  کارشناس پژوهش 135

معاونت پژوهشی

خدمات رفاهی

آقای مهندس مظفری - IT 170خانم میالنی-خانم مختاریان - آموزش های آزاد 120

آقای مهندس سیاردوست - IT 117دفتر فنی 242

سایت 218 - 118(دفترفنی)آقای شانه ساز356

پژوهشی معاونت

ک
انفورماتی

آقای سیاهپوش-کارشناس مرکززبان217

اتاق  مدرسین زبان236

فکس دبیرخانه

076-44433595:فکس حراستفکس معاونت آموزشی

020-88963953/2128:دفترتهران

021-88963953/2128:دفترتهران

076-44432683

076-44432934/076-44435464

076-44432683:فکس حسابداریمرکززبان


