
 معاونت فرهنگي

 آذر 16 ابانیخ یابتدا -انقالب ابانیخنشاني: ●

 -الکترونیکي : نشاني●

 61111مرکز تلفن:●
 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 ۶۶۴9۸7۱۱ 2۸3۶ ۶۶۴۱۸۵۰۰ دفتر معاونت 

 - 3۸32 ۶۶۴۸۱۶۱۰ هاي دانشجويي اداره تشكل

 - 3۵72 ۶۶۴۵۱۶۰۶ حسابداري

 ۶۶۴۰۰۰3۱ 2۶۴۶ ۶۶9۶۸۱۵۶ كميته انظباطي

هاي فرهنگي و  مركز توسعه آموزش

 اجتماعي

۱2- ۶۶۴۱92۱۱ - ۶۶۴۱939۱ 

 

 اداره کل فرهنگي و اجتماعي 

 16شماره  -آذر 16 ابانیخ یابتدا -انقالب ابانیخنشاني: ●

 Cultural@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني●

 61111مرکز تلفن:●

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

  ۶۶۴۱732۶ مديركلدفتر 

۶۶9۵373۱ 

22۸۰ - 2۸۴۰ ۶۶۴9۵3۴3 

 - - ۶۶۴۱۸99۰ توليدات و خدمات فرهنگي تمعاون

 ۶۶۴۱92۱۱ مركز آموزش و توسعه فرهنگي

۶۶۴۱92۱2 

- - 

 ۶۶۴۸۱۶۱۱ باشگاه دانشجويان

۶۶۴۸۱۶۱2 

279۱ ۶۶۴۸۱۶۱۴ 

 - - ۶۶۴۸۱۶۱۵ نشريات

 - - ۶۶9۵27۱2 كانون هاي فرهنگي و هنري

 - - ۶۶9۵27۱۱ هاي علمي و دانشجويي انجمن

 - - ۶۶9۶۸۰9۴ ها دبيرخانه همايش

 - - ۶۶9۶۸۰93 دانشگاهيان  المللي هاي بين كارت

 

 

 



 اداره کل تربیت بدني

ضلع -دانشگاه تهران یسازمان مرکز-بهمن نمایس جنب  -انقالب ابانیخ یابتدا -انقالب دانیمنشاني:  ●

 مرکزی دانشگاه سازمان ی محوطه يغرب

 gope@ut.ac.irالکترونیکي : نشاني●

 61111مرکز تلفن:●
 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 ۶۶۴۸3۵2۶ 2۶۱2 ۶۶۴۱۸۸۰۵ مديركلدفتر 

 - 3۵۵3 ۶۶۴۸3۵27 روابط عمومي

 - 3۴۰9 ۶۱۱۱3۴۰9 طرح و برنامه

 - 3۵۵2 ۶۱۱۱3۵۵2 حسابداري

 - 3۴۰۱ ۶۱۱۱3۴۰۱ ورزش دختران

 - 3۴۰۸ ۶۱۱۱3۴۰۸ دبيرخانه

 - 2۸۴۶ ۶۱۱۱2۸۴۶ سالن شماره يك

 - 3۴۱۰ ۶۱۱۱3۴۱۰ سالن فوتسال و بدمينتون

 - 29۴۵ ۶۱۱۱29۴۵ انتظامات

 

 کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر  اداره

 13پالک  -خیابان ادوارد براون -آذر 16خیابان  -نشاني:  خیابان انقالب  ●

   modir_shahed@ut.ac.irنشاني الکترونیکي : ●

   61111مرکز تلفن:  ●

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 ۶۶۴9۵۱۸7 2۶۸۰ ۶۶۴۰۰۰2۴ مديركلدفتر 

 ۶۶۴9۵۱۸7 2۶۸۰ ۶۶۴۰۰۰2۴ معاونت

ت أكاركنان و اعضاء هياداره خدمات 

 علمي

۶۶9۶2۶2۴ 27۴۴ 

 

- 

 - - ۶۶۴93۶73 اداره خدمات فرهنگي و دانشجويي

 - 3۶7۸ ۶۶9۶2۶23 اداره خدمات آموزشي و پژوهشي

 - 3۶77 ۶۱۱۱3۶77 دبيرخانه

 - 3۶۸7 ۶۱۱۱3۶۸7 حسابداري

 - 33۵۰ ۶۱۱۱33۵۰ انتظامات

 

 



 باغ موزه نگارستان

نشاني  ●روبروز خیابان گودرزی -کوچه شریعتمدار رفیع -خیابان دانشسرا -بهارستانباالتر از میدان : نشاني ●

 musnegarestan@ut.ac.ir: الکترونیکي

 33119586مرکز تلفن:  ●

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 -339۰39۴9 ها  دفتر معاونت موزه

33۱۱9۵۸۶ 

۱۱ 339۰۱37۶ 

كارشناس فرهنگي و هنري كودكان و 

  نوجوانان

33۱۱۵۴۶۶ ۱۸ - 

 - ۱7 33۱۱9۰9۸   كارشناس موزه

 - 11 33119586 دبيرخانه

 - 15 33119586 انتظامات

 - - 33116693 اطالعات موزه

 - - 33900138 كافه باغ نگارستان

 

 موزه مقدم

 251پالک  -نرسیده به خیابان ولي عصر -بعد از خیابان شیخ هادی  -خیابان امام خمیني: نشاني ●

 musmoghadam@ut.ac.ir: الکترونیکينشاني  ●

 -مرکز تلفن:  ●

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 ۶۶۴۸۰۰۶۰ - ۶۶۴۸۰۰۱2 رياستدفتر

 - - ۶۶۴9۴29۴  بخش مرمت       

 - - ۶۶۴۸۰۰7۸ كتابخانه و مركز اسناد

 - - 66480074 امين اموال        

 - - 66463144 انتظامات و اطالعات موزه 
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