
 علوم سیپرد

 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خيابان انقالب نشانی: ●

 Science@ khayam.ut.ac.ir الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 66405141 2461 66403672 دفتر ریاست

 66495292 2462 66495292 معاونت اداری و مالی

 - 2797 66461505 آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت 

 - 2797 66461505 معاونت پژوهشی

 - 2462 66495292 معاونت دانشجویی و امور فرهنگی  

 - 108داخلی  2721 66413897 امورآموزشی

 - 110داخلی  2468 66412184 ییامور دانشجو

 - 2797 61112797 الملل بین امور

 - 2880 61112880 انفورماتیک

 - 2724 - 3705 66491624 امور اداری

 - - 66412556 روابط عمومی

 66965606 2465 66491621 حسابداری

 - 2464 61112464 دبیرخانه

 66495290 2616 66495290 کتابخانه

 - 3305 6113305 نشریه

 - 2914 61112914 انتظامات

 - - 66415907 ثارگریشاهد و ا انیامور دانشجو

 - 3303 61113303 ییدانشجوبسیج 

 - 2663 61112663 انجمن اسالمی

 66493534 2968 66493534 هرباریوم مرکزی

 - 2701 61112701 یموزه جانورشناس

 
 

 

 

 

 

 



 وتريآمار و علوم کامپ ،یاضیدانشکده ر

 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خيابان انقالب نشانی: ●

 math@khayam.ut.ac.ir الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 2295 66412178 دفتر ریاست

2478 

66416671 

 - 2897 61112879 معاونت آموزشی 

 - 2916 61112916 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی  

 - 3649 66414728 امورآموزشی

 3659 61113659 انفورماتیک

3657 

- 

 - 2627 61112627 کتابخانه

 

 کیزيدانشکده ف

 انتهاي کارگر شمالی  نشانی: ●

 physics @ut.ac.ir الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 88004781 8652 88635911 دفتر ریاست

 88004781 8651 88635911 معاونت اداری و مالی

 88004781 8651 88635911 معاونت آموزشی 

 88004781 8651 88635911 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی  

 - 8649 -8620 61118620 امورآموزشی

 - 8655 88021860 حسابداری

 - - 87468608 انفورماتیک

 - 8613 61118613 کتابخانه

 - 8644 61118644 کارگاه

 

 یشناس نيدانشکده زم

 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خيابان انقالب نشانی: ●



 - الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 66491623 2623 66416684 دفتر ریاست

 66491623 2623 66491623 معاونت آموزشی 

 66491623 2623 66491623 یلیتکم التیو تحصمعاونت پژوهشی 

 - 2717 66415344 امورآموزشی 

 - 3234 61113234  موزه شهید زراستوند

 

 یشناس ستیدانشکده ز

 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خيابان انقالب نشانی: ●

 - الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 66492992 3314 61113314 دفتر ریاست

 66492992 3314 61113314 معاونت آموزشی 

 66492992 3314 61113314 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 

 - 3732 66412453 امورآموزشی

 

 دانشکده شيمی

 پردیس مرکزي دانشگاه تهران  -خيابان انقالبنشانی: ●

 s.chem@khayam.ut.ac.ir الکترونيکی : نشانی●

 61111مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 66972074 3301 66495291 دفتر ریاست 

 66972074 3301 66495291 معاونت آموزشی

  معاونت پژوهشی و تحصیالت
 تکمیلی

66495291 3301 66972074 

 - 3640 61113640 امور آموزشی 

 - 3300 61113300 آزمایشگاه مرکزی

 

 

 



   يفناور ستیگروه ز

 13 پالک – یعيشف دشهي کوچه –قدس  ابانيخ نشانی: ●

 - الکترونيکی : نشانی ●

 61111 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقيم عنوان

 66491622 دفتر ریاست

66413835 

3561 66491622 

 3داخلی 

 66491622 معاونت علمی

66413835 

3561 66491622 

 3داخلی 

 66491622 تحصیالت تکمیلیو  آموزش

 115داخلی

3561 

 115داخلی

- 

 


