
 

 پرديس فارابي

  یمسافربر انهپاي از بعد –تهران  ميجاده قد ابتدای –قم  نشاني: ●

   farabi@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني ●

 (025کد  -36166+   ي:   شماره داخل E1) خط سيارتباط خارج از پرد مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 36644081 191-192-193 36644082 دفتر ریاست

 36642515 289 36642515 اداری و مالی تمعاون

 36644400 238 36644400 آموزشی و تحصیالت تکمیلی تمعاون

 - 157 36166 پژوهشی تمعاون

 36640585 301 36640585 ییفرهنگی و دانشجو تمعاون

 36640581 266 36640581 امورآموزشی

 36640584 229 36640585 ییامور دانشجو

 - 285 -250 36166 انفورماتیک

 36640586 201 36640586 امور اداری

 36166615 615-638 36640582 الملل بین امور و روابط عمومی

 - 235 36642262 حسابداری

 - 202 -203 36642262 دبیرخانه

 - 323 36642262 کتابخانه

 - 244 36642262 اتنشری

 - 137 36642262 انتظامات

 36166308 282 36642262 ثارگریشاهد و ا انیامور دانشجو

 - 145 - 146 36642262 ییبسیج دانشجو

 - 333 -669 36166 خوابگاه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتیدانشکده اله

  یمسافربر انهپاي از بعد –تهران  ميجاده قد ابتدای –قم  نشاني:●

 farabi@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني●

 (0098-025) 36166100 مرکز تلفن:●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 36166259 461 36166259 دفتر ریاست

 - 172 36642264  تمعاون

 - 120-262 36642264 آموزش

 
 

 دانشکده حقوق

  یمسافربر انهپاي از بعد –تهران  ميجاده قد ابتدای –قم  نشاني:●

   farabi@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني●

 (0098-025) 36166100 مرکز تلفن:●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 36166217 400 -284 36166217 دفتر ریاست

 36166217 284-401 36166217  تمعاون

 - 311-173 36642264 آموزش 

 
 

  یو حسابدار تيريدانشکده مد

 357 پستي صندوق – یمسافربر انهپاي از بعد –تهران  ميجاده قد ابتدای –قم  نشاني:●

   farabi@ut.ac.ir الکترونیکي : نشاني●

 (0098-025) 36166100 مرکز تلفن:●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 36166126 127 -158 36166126 دفتر ریاست

 36166126 158 - 122 36166126 اداری و مالی تمعاون

 -  237-116 36642264 آموزش

 
 

 

 

 يدانشکده مهندس

 357 پستي صندوق – یمسافربر انهپاي از بعد –تهران  ميجاده قد ابتدای –قم  نشاني:●

   farabi@ut.ac.ir :الکترونیکي  نشاني●



 (0098-025) 36166100 مرکز تلفن:●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقیم عنوان

 36166652 650 -651 36166652 دفتر ریاست

 36166652 653 -651 36166652  تمعاون

 - 655 36642264 آموزش

 

 


