
  دانشجويي خدمات سازمانو  دانشجويي معاونت

 ييسازمان خدمات دانشجو -آذر 16 ابانیخ -انقالب ابانیخ نشاني: ●

   - الکترونیکي : نشاني ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 3291 66481602 دفتر معاونت 
66481602 
66464066 

 

 ييدانشجواداره کل امور   

 ييسازمان خدمات دانشجو -آذر 16 ابانیخ -انقالب ابانیخ نشاني: ●

   student@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 دفتر مدیر کل
66464487 
66418193 

2270 66464066 

 - 2942 66481601 خدمات دانشجویی   معاونت

 - 3147 66481603  تغذیه   معاونت

 - 2946 -2998 66481607 حسابداری

 - 2740 66498712 امور شورای صنفی دانشجویان

 - 2878 66498712 تسویه حساب و کار دانشجویی

تسویه حساب صندوق رفاه 
 دانشجویان

 تسویه حساب الکترونیکی
66481609 

2943 
3747 
2740 

- 

 - 27۵6 611127۵6 های دانشجویی وام

دانشجویان نمونه، سایت نابینایان، 
 بورسیه دکتری

61113704 3704 - 

 - 3147 66481603 سامانه تغذیه

 - 2996 66481603 مواد غذایی -برنامه غذایی 

محاسبه مواد غذایی و بازرسی 
 ها سلف

66418967 283۵ - 

 و  دانشگاه های بوفه ساماندهی
 ها سلف بازرسی

61113767 3767 - 

 61112763 سلف مهر دانشجویی 
2763 
3313 

- 

 6111228۵ دبیرخانه
228۵ 
220۵ 

66464066 

 - 282۵ 6111282۵ انتظامات

 
 

 

 

 



 اداره کل بهداشت و درمان

  ييسازمان خدمات دانشجو -آذر 16 ابانیخ -انقالب ابانیخ نشاني: ●

 healthcenter@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني ●

 61111 تلفن:مرکز  ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 66418400 3264 6640۵138 مدیرکلدفتر 

 - 2998 6646328۵ حسابداری

 - 2769 61112769 دبیرخانه

 - 3240 6646328۵ خدمات و پشتیبانی

 - - 66481018 طرح پایش

 - 2838 - 3090-2 664693۵2 پذیرش مرکز

 - 244۵ 6111244۵ بیمه دانشجویی

 - 2839 669677۵1 واحد بهداشت 

 - 2872 669677۵0 آزمایشگاه

 - - 66476632 عینك فروشی

 - 26۵8 669677۵3 پرستاری 

 - 2764 669677۵3 اکو و تست ورزش

 - 3332 66463249 رادیولوژی 

 - 3263 669677۵2 داروخانه

 - 2764 61112764 شنوایی سنجی

 بزرگمهر يدندانپزشک

 - - 669677۵9 دفتر مدیریت

 - - 66412690 بخش اداری

 66412697-8 پذیرش و نوبت دهی

6-6649407۵ 

- - 

 - - 669677۵8 پذیرش مرکز جراحی محدود

 

 

 

 

 

 



 مرکز مشاوره 

  13و  15پالك  -خیابان ادوارد براون  -آذر 16 ابانیخ -انقالب ابانیخ نشاني: ●

 counseling@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني ●

  ۶۱۱۱۱مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 66416130 - 66480366 ریاستدفتر 

 - 2888 66480367 واحد مددکاری

 66492946 - 66492946 واحد بهداشت روان

 - - 66410620 کلینیك نوروتراپی

 -  3۵10 -13  66962377 واحد مشاوره تلفنی

 - 3438 – 3209 66419۵04 دهی پذیرش و نوبت

 8833۵۵03 ۵70۵ 88023388 شعبه مشاوره خوابگاه پسران

 8800۵963 6201 8800۵963 شعبه مشاوره خوابگاه فاطمیه

 8861۵479 - 88069۵31 شعبه مشاوره خوابگاه چمران

واحد مددکاری شعبه مشاوره خوابگاه 

 چمران
88069۵13 - - 

 

 ها خوابگاه امور کل  اداره ●

  کوی مجتمع –پانزدهم  ابانیخ یروبرو  - يکارگر شمال ابانیخ نشاني: ●

 info.kooy@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني ●

 8209شماره  شیپ مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 88012016 مدیرکلدفتر

88013064 

۵۵27 88012024 

 - ۵۵27 88013098 مالیو اداری  تمعاون

   88639726 دانشجویی تمعاون

8863۵91۵ 

۵492 - 

 88636216 فرهنگی تمعاون

8801370۵ 

۵499-۵498 - 

 - 6208 88632389 امور فرهنگی خواهران



 - ۵700 88013703 روابط عمومی

 8801202۵ ۵۵18 -۵706 8801202۵ حسابداری

 - ۵۵12 88010708 انفورماتیك

 88012024 ۵۵2۵ 88009۵79 دبیرخانه - رفاهی -اموراداری

 - ۵691 -۵۵00 88010706 پذیرش پسران

 - ۵714 6111۵714 کتابخانه پسران

 - ۵8۵4 6111۵8۵4 کتابخانه دختران)فاطمیه(

 - 692۵ 8801370۵ سالن شهید نوروزی

 - 6906 88630026 مرکز بهداشت کوی

 - 614۵ 8800۵96۵ مرکز بهداشت فاطمیه

 88334911 (پسران )جهاد کوی

8833491۵ 

۵831 88013086 

 - ۵376 6111۵376 (پسران)بسیج 

 - ۵996 8802۵2۵7 (خواهران)بسیج 

 - ۵980 6111۵980 فاطمیهتربیت بدنی 

 - - 8863۵913 (پسران)شورای صنفی دانشجویان 

 - 6782  88069۵32 (آقایان ) انتظامات

 - ۵8۵8-۵8۵9 88021477 (ها خانم) انتظامات

 


