
 هاي فنی دانشکده سیپرد
 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خیابان انقالب نشانی: ●
 فنی هاي دانشکده 2 پردیس -خیابان کارگر شمالی ـ بعد از تقاطع جالل آل احمدنشانی: ●
 fanni@ut.ac.ir الکترونیکی : نشانی ●
 :88020403 -61111 مرکز تلفن 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم وانعن

 66461024 2254 66409774 دفتر ریاست

 66461024 2804 66462757 معاونت اداري و مالی

 88013090 4296 88009353 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 88330050 4228 88009354 معاونت پژوهشی

 88013090 4211 88003329 معاونت دانشجویی و فرهنگی  

 - 4205 -4447 88630188 امورآموزشی

 - - 88225382 فرهنگی امور 

 88225386 4451 88225386 الملل امور بین

 - 2266 61112266 انفورماتیک

 61113605 2218 66498985 امور اداري

 66480290 2268 66493046 روابط عمومی

 66419717 3618 -2241 66419717 حسابداري

 - 4409 -2279 61112279 دبیرخانه

 2854-2227 66498986 کتابخانه
9801 

66498986- 
88225387 

 88956097 نشریات
82084406 
82084841 

4839 88956097 
61114839 

 61112240 انتظامات
61114420 

2240- 4420 - 

 - 4227 88332712 ثارگریشاهد و ا انیامور دانشجو

 66954047 2272 66953023 ییبسیج دانشجو

 - 2177 61112177 سازي مهندسی  گروه پژوهشی بهینه
 88953244 - 88953187 بنیاد حامیان دانشکده فنی 

 88639735 88967912 88026366 کانون مهندسین فارغ التحصیل 
 



 
 

 هاي فنی مؤسسات و مراکز وابسته به  پردیس دانشکده 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88955331 - 88955319 سسه آبؤم
 - 4214 61114214 انستیتو الکتروتکنیک
 88632976 4701 88632975 انستیتو مهندسی نفت

سسه پژوهشی خودرو، سوخت و ؤم
 محیط زیست

61114758 4758 - 

سسه پژوهش در رباتیک، هوش ؤم
 مصنوعی و علوم اطالعات

88630025 - - 

 - - 88225374 پژوهشکده مواد مغناطیسی پیشرفته
 - 4815 61114815 سسه توربوماشین هاي آبیؤم
 فشار قوي تحقیقاتی  سسهؤم

 الکتریکی
61114370 4370 - 

 - 4750 61114750 سسه پژوهشی مپفنؤم
 - - 88973631 مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی

 
 
 
 

 شیمی  مهندسی دانشکده
 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خیابان انقالب نشانی: ●
  -الکترونیکی : نشانی ● 

 61111 مرکز تلفن: ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 66957784 2203 66498982 دفتر ریاست
 - 3059 61113059 معاونت اداري و مالی

 - 2274 66967785 معاونت آموزشی
 66967788 2931-2865 66967788 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

 - 3074 66967786 حسابداري
 - 2262 61112262 مرکز کامپیوتر

 
 
 
 
 
 
 
 



 عمران مهندسی دانشکده
 پردیس مرکزي دانشگاه تهران  -خیابان انقالب نشانی: ●
 - الکترونیکی : نشانی ●
 61111 مرکز تلفن: ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 66403808 2273 66498981 ریاستدفتر
 - 2273 61112273 معاونت اداري و مالی

 - 2179 66963440 معاونت آموزشی
 - 2181 66954960 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

 - 3604 66963440 حسابداري 
 - 3289 66963439 مرکز کامپیوتر

 
 

 مهندسی علوم دانشکده
 دانشگاه تهران پردیس مرکزي  -خیابان انقالب نشانی: ●
 engsci@ut.ac.ir الکترونیکی : نشانی ●
 61111 مرکز تلفن: ●

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 66469809 2174 66469809 ریاستدفتر
 - 2255 66954050 معاونت آموزشی

 - 2172 66954050 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
 - 2220 61112220 مرکز کامپیوتر

 
 

 کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده
  خیابان کارگرشمالی ـ بعد از تقاطع جالل آل احمد نشانی: ●
 info@ece.ut.ac.ir الکترونیکی : نشانی ●
 88020403 مرکز تلفن: ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88013199 4214 88027756 ریاستدفتر
 - 9736 61119736 معاونت اداري و مالی

 - 4180 88000939 معاونت آموزشی
 88633029 4332 88633029 ت پژوهشی و تحصیالت تکمیلیمعاون

 
 
 
 



 مواد و متالورژي مهندسی دانشکده
 خیابان کارگرشمالی ـ بعد از تقاطع جالل آل احمد نشانی: ●
 -الکترونیکی :  نشانی●
 88020403مرکز تلفن: ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88006076 4081 88012999 ریاستدفتر
 - 4068 61114068 معاونت اداري و مالی

 - 4082 61114082 معاونت آموزشی
معاونـــت پژوهشـــی و تحصـــیالت 

 تکمیلی
61114151 4151 - 

 - 4150 61114150 حسابداري 
 

 معدن مهندسی دانشکده
 خیابان کارگرشمالی ـ بعد از تقاطع جالل آل احمد  نشانی: ●
 -:الکترونیکی  نشانی ●
 88020403 مرکز تلفن: ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88008838 4236 88013043 ریاستدفتر
 - 4236 61114236 معاونت اداري و مالی

 - 4235 61114235 معاونت آموزشی
 

 دانشکده مهندسی مکانیک
 نشانی: خیابان کارگرشمالی ـ بعد از تقاطع جالل آل احمد 

 :نشانی الکترونیکی info@me.ut.ac.ir 

  :88020403مرکز تلفن 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88013029 9902-3 88005677 ریاستدفتر 
 - 9905 88337123 معاونت اداري و مالی

 - 9904 61119904 معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی و تحصیالت 

 تکمیلی
61119906 9906 - 

 - 9912 61119912 حسابداري 
 - 4060 61114060 پیوترمرکز کام

 
 
 



 دانشکده مهندسی صنایع
 احمد آل جالل تقاطع از بعد ـ کارگرشمالی خیابان: نشانی 

 :نشانی الکترونیکی- 

 88020403: تلفن مرکز 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88013102 4184 88021067 ریاستدفتر 
 - 4184 61114184 معاونت اداري و مالی

 - 4493 88335605 ت آموزشیمعاون
معاونت پژوهشی و تحصیالت 

 تکمیلی
88335605 4185 - 

 - 4392 61114392 حسابداري
 - 4404 61114404 مرکز کامپیوتر

 
 

 برداري نقشه مهندسی دانشکده
 احمد آل جالل تقاطع از بعد ـ کارگرشمالی خیابان: نشانی 

 :نشانی الکترونیکی- 

 88020403: تلفن مرکز 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم نعنوا

 88008837 4242 88008841 ریاستدفتر 
 88008837 4242 88008841 معاونت اداري و مالی

 - 4513 88225389 معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی و تحصیالت 

 تکمیلی
88225389 4261 - 

 - 4298 61114298 کارپردازي -حسابداري 
 - 4245 61114245 مرکز کامپیوتر

 
 

 دانشکده فنی کاسپین 
 نشانی: استان گیالن ـ شهرستان رضوانشهر  

 :نشانی الکترونیکی pr.caspian@ut.ac.ir 

  :013-44609270مرکز تلفن 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 44608600 206 44608604 ریاستدفتر 
 - 215 44609279 معاونت اجرایی



 - 221 44608062 معاونت علمی
 - - 44609269     ییامور دانشجو

 - 271 44608204 حسابداري
 - 248 44609278 مرکز کامپیوتر

 
 

 دانشکده فنی فومن 
 نشانی: استان گیالن ـ شهرستان فومن  

 :نشانی الکترونیکی- 

  :013-34734920مرکز تلفن 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 013-34737228 121-103 34733151 ریاستدفتر 
 - 120 34734910 معاونت اجرایی
 - 118 34734927 معاونت علمی

 - 144 34734904 حسابداري
 - 131 34734906 مرکز کامپیوتر

 
 


