
 معاونت اداري و مالي

 پنجمطبقه   -سازمان مركزي دانشگاه تهران -آذر 16خيابان  -خيابان انقالب  نشاني: ●

 - الکترونيکي : نشاني ●

 61111 مركز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 ۶۶۴۶۰۴۰۵ معاونتدفتر 

۶۶۴۰۵۰۴۶ 

۲۶۶۳-۲۸۶۴ ۶۶۴۰۴۸۴۸ 

 

  امور مالي كل اداره

 چهارمطبقه  -سازمان مركزي دانشگاه تهران -اذر16خيابان  -نشاني: خيابان انقالب  ●

 -الکترونيکي :  نشاني ●

 61111  مركز تلفن: ●
 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 ۶۶۴۶9۸۰۸ کلدفتر مدير
۶۶۴۰۸۲۲۲ 

۲۶7۰- ۲۶۸۲ ۶۶۴۶۰۶۰۳ 

 ۶۱۱۱۲9۱۱ معاونت
۶۱۱۱۲7۱۴ 

۲7۱۴- ۲9۱۱ - 

 ۲۶7۵ -۲۴۰۴ ۶۶۴۶۶۱۸۱ حقوق و دستمزداداره 
۲۴۳9- ۳۰97 

- 

عوائد و پرداخت و افتياداره در
 یاختصاص

 

۶۶۴۰۰۰۳۴  
۶۶۴۱۸9۵۳ 

 

۳۲۵۲- ۲۶۶۸ 
۳7۴9- ۳۳97 

۲۴۴۸ 

- 

 - ۲۶9۶ ۶۶۴۰۶۴۸۴ اداره بازنشستگان و موظفان

 ۲۶۶۲ -۲۴۵۵ ۶۶9۵۳9۲7 یو پرداخت و امور ادار افتياداره در
۲۶۳۴ 

- 

 ۶۶۴9۴9۲۱ اداره اموال
۶۶۴9۸۸۶۴ 

 

۳۲7۲ – ۲۵۶۶  
۲9۰7- ۲۳۵9 

 

- 

 

 

 هاي عمراني و پشتيباني طرح كل اداره

  طبقه دوم -20پالک  -نبش خيابان ادوارد براون -ذرآ16خيابان  -نشاني: خيابان انقالب  ●

 Logcivi@ut.ac.irالکترونيکي :  نشاني ●

 61111  مركز تلفن: ●

 
 دورنگار داخليشماره  شماره مستقيم عنوان

 ۶۶۴۶۵۸۲9 ۲۴۴۳-۲۴۴۰ ۶۶۴۶۰۶97 کلدفتر مدير

 - ۲9۶9 ۶۶۴۱7۱۰۴ پشتيبانی تمعاون

 - ۲۵۵7 ۶۶۴۶۲۰۵9 عمرانی تمعاون



 - ۳۴۳۰ -۲۴۲۵ ۶۶۴۱7۳۲۰ عمرانی انکارشناس

 - ۳۴۳7 ۶۶۴۶۲۰۵۶ کارشناس برق

 - ۲7۱۰ ۶۱۱۱۲7۱۰ کارشناس فضای سبز

 - ۳۸۰۵ ۶۶۴۱7۳۲۰ کارشناس تاسيسات

 - ۳۸۰۳ ۶۶۴9۳۱۰۲ کارشناس قنات

 - ۳۴۳9 ۶۶۴9۸99۳ کارشناس مخابرات

 - ۲۳۵7 -۲۴۴۱ ۶۶۴۱7۳9۶ دفتر فنی انکارشناس

 ۶۶۴۶۲۰۵۸ حسابداری
۶۶۴9۵۱۸۵ 

۲۸9۰- ۲۴۴۶ - 

 - ۲۵۶7 ۶۶۴۸۵۲۵۲ دبيرخانه

 - ۲۲۳۸ ۶۱۱۱۲۲۳۸ تأسيسات کل

 - ۲۶۳۲ ۶۶۴9۵۲۱۸ اداره نقليه

 - ۲۲۵9 ۶۱۱۱۲۲۵9 انتظامات

 
 اداره كل امور حقوقي

 طبقه چهارم  -سازمان مركزي دانشگاه تهران -آذر 16خيابان  -خيابان انقالب  نشاني: ●

 - الکترونيکي : نشاني ●

 61111 مركز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 ۶۶9۵۸۴۱۰ ۲۵۶۵ ۶۶۴۶9۸9۸ کلدفتر مدير

 - ۳۲۶۲ ۶۶۴۶۳۱۰۱ معاونت 

 ۶۶۴9۵۶۶۸ اداره حقوقی

۶۶۴۶۶۱79 

۲7۰۸ – ۳۲99  

۲۶۵9- ۳۸۰9 

- 

 
 

 كل منابع انساني و امور رفاهي اداره

 :طبقه اول  -سازمان مركزي دانشگاه تهران -آذر 16خيابان  - خيابان انقالب نشاني 

 :پست الکترونيک hrmw@ut.ac.ir 

 :61111مركز تلفن 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 ۶۶97۲۰۸۴ ۲۶۸۴ ۶۶۴۰۴7۲۵ کلدفتر مدير

 - ۲۳99 ۶۶۴9۳۱۲9 توسعه تمعاون

 - ۲77۲ ۶۶۴۰۸9۲۱ امور هيأت علمی تمعاون

 - ۲9۶۰ ۶۶۴۰۵۲۱۲ امور رفاهی تمعاون

 - ۳۵۴۲ ۶۶۴9۳۱۰۴ امور کارکنان تمعاون

 ۶۱۱۱۲۶۸7 اداره آموزش کارکنان و ارتقاء
۲۶۸7-۳۸۰۲ 

۲۲۸۴ 

- 

 - ۳۰۱۰ ۶۱۱۱۳۰۱۰ اداره بازنشستگی



 ۶۱۱۱۳۵۸۳ اداره کارکنان غيرآموزشی
۳۰۰9-۳۵۸۳ 
۲۳۶9-۳۲۱۵ 

- 

 ۶۱۱۱۳۳۵7 اداره کارکنان آموزشی
۳۳۲7-۳۳۵7 

۲۳7۰ 

- 

 - ۳۰۰۴ -۳۰۰۳ ۶۱۱۱۳۰۰۴ اداره تعاون و خدمات رفاهی

 - ۲۶۶۱ ۶۱۱۱۲۶۶۱ اداره وام

 - ۳۸۰۸-۲۳۸۰ ۶۱۱۱۳۸۰۸ اداره بيمه و خدمات اجتماعی 

 - ۲۶۳۸ - ۳7۴۴ ۶۱۱۱۲۶۳۸ غياب و حضور

 - ۳۲9۳ ۶۱۱۱۳۲9۳ مرکز اسناد و بايگانی

 - ۲۶۴۰ ۶۱۱۱۲۶۴۰ دبيرخانه هيأت مميزه

 ۶۱۱۱۳۴۶۴ حسابداری
۲۶۸9-۳۴۶۴  

۳۰۰7 

- 

 - ۳۰۰۶- ۳۰۰۵ ۶۱۱۱۳۰۰۶ وام صندوق رفاه

 - ۳۰۰۸ ۶۱۱۱۳۰۰۸ وام تسهيالت گروهی

 - ۲9۶۶ -۳۰۱۱ ۶۱۱۱۲9۶۶ توسعه خدمات الکترونيک

 - ۲۴۰۱ ۶۱۱۱۲۴۰۱ مددکاری

 - ۲۴۵۳ -۲۲9۶ ۶۱۱۱۲۴۵۳ باشگاه کارکنان دانشگاه

 


