
 

 معاونت پژوهش و فناوری 

 طبقه فوقانی باشگاه کارکنان  –روبروی سازمان مرکزی دانشگاه  –آذر  16خيابان  -نشانی:خيابان انقالب ●

 -الکترونيکی : نشانی ●

 61111مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 66400059 دفتر معاونت 

66969710 

2992 66491399 

 3142 -2900 66461871 حسابداری 

3138 

- 

 - 3127 61113127 انفورماتیک

 66400273 پژوهشی انکارشناس

66970187 

2958- 3123 

3121- 3125 

- 

 66493113 پژوهشی انکارشناس

66963438 

66400566 

2932-  3149 

3131 

- 

 - 3672 61113672 دانشگاه پژوهشگاه

 

 

 یکاربرد یها پژوهش  کل  اداره 

 طبقه فوقانی باشگاه کارکنان  –روبروی سازمان مرکزی دانشگاه  –آذر  16خيابان  -نشانی:خيابان انقالب ●

 -الکترونيکی : نشانی ●

 61111مرکز تلفن: ●

 
 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 3672 66970178 دفتر مدیرکل 

3116 

66970097 

 - 3287 61113287 های کاربردی پژوهش تمعاون

 66970155 های کاربردی پژوهش انکارشناس

66970418 

3145- 3780 

3119 

- 

 

 

 

 

 



 

 یو نظارت پژوهش یزیر برنامه  کل  اداره 

 طبقه فوقانی باشگاه کارکنان  –روبروی سازمان مرکزی دانشگاه  –آذر  16خيابان  -نشانی:خيابان انقالب ●

 -الکترونيکی : نشانی ●

 61111مرکز تلفن: ●
 66498813 دفتر مدیرکل 

66498814 

66461502 

2716 66400923 

 - 3221 66493114 گذاری  ی و سیاستریز معاونت برنامه

 - 2806 66969199 سنجی علم  تمعاون

 

 اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات

 پردیس شمالی دانشگاه تهران  -خيابان شهيد فرشی مقدم )شانزدهم( -نشانی: خيابان کارگر شمالی ●

 press@ut.ac.ir : الکترونيکی نشانی ●

 88012080مرکز تلفن:  ●

 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 88012076 مدیرکلدفتر 

88012077 

88026414 

202- 200 88012077 

 - 311 88630850 تجهیزات تمعاون

 - 300 88012784 معاونت انتشارات

 88334187 کارشناسان تجهیزات

88026412 

317- 313 88026412 

 88001080 کارشناسان امور انتشارات

88009326 

304-305  89788971 

 88020033 207 -206 88334309 حسابداری

 - 303-301 88024969 نگاری و طراحی حروف

 - 309 88012080 سفارش چاپ

 - 132 88012080 ویراستاری

 - 118 88012079 رییس چاپخانه

 - 110 88026413 مالكیت فكری

 -   127-126 88012078 مجالت



128 

 - 212 88334388 المللی علوم پایه مجالت بین

 103 88338712 دفتر مرکزی پخش و فروش

104 

89788971 

آذر،  16فروشگاه شماره یک )خیابان 

 نبش کوچه عروجی(

66417357 

66412595 

- - 

دو )خیابان انقالب، فروشگاه شماره 

 بین دوازدهم فروردین و فخر رازی(

66952935 

66953059 

- 66952935 

 - 100 88012080 انتظامات

 

 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

 پردیس مرکزی دانشگاه تهران  -آذر 16خيابان  -نشانی: خيابان انقالب  ●

 libpublic@ut.ac.irالکترونيکی : نشانی ●

 61113256تلفن:مرکز  ●
 

 دورنگار شماره داخلي شماره مستقيم عنوان

 66495389 دفتر ریاست

66466199 

2889- 3224 

2790 

66495388 

 - 2837 61112837 معاونت فنی

 روابط عمومی

 

61112767 

61112362 

2767- 2362 66414867 

 66419749 3319 61113319 دبیرخانه -امور اداری و پشتیبانی

 - 2952 61112952 حسابداری

 61112802 فناوری اطالعات

61113256 

2802- 3256 

 

- 

 - 2784 61112784 آزمایشگاه دیجیتال

 - 2779 61112779 واحد هنری

 - 2503 66494923 خدمات ارجاعی

 - 2843 61112843 بازگشت کتاب

 - 2785 61112785 تسویه حساب و عضویت جدید

 - 3212 61113212 تاالر ابوریحان بیرونی



 - 2679 61112679 شناسی تاالر ایران

 - 2742 61112742 تاالر مرجع

 - 2771 61112771 تاالر علوم و فنون

 - 2837 61112837 تاالر نفیس

 61112593 تاالر مطالعه نسخه خطی

61112794 

2593-2794 - 

 - 2908 61112908 تاالر نشریات و تمدید کتاب

 61112694 فهرست نویسی

61112786 

2694-2786 - 

 - 2777 61112777 بخش خطی و اسناد

 - 2816 61112816 آسیب شناسی و مرمت

 - 2918 61112918 صحافی و مرمت

 - 2787-2841 66419382 آوری فراهم

 66419894 2842 61112842 نشریات ادواری

 66415423 2930 61112930 نشریه کتابداری

 - 2793 61112793 کتاب فروشی

 - 3268 61113268 نامه تحویل پایان

 61112773 نامه دیجیتال پایان

61112803 

2773-2803 - 

 - 2876 61112876 مخزن اسناد

 - 3228 61113228 3مخزن 

 - 3226 61113226 4مخزن 

 - 3213 61113213 نشریات التین -5مخزن 

 61113256 ها  نامه پایان -6مخزن 

61112844 

3256-2844 - 

 - 2978 61112978 نشریات فارسی -7مخزن 

 - 2920 61112920 خدمات نابینایان

 61112775 انتظامات

61112849 

2775-2849 - 



 

 

 

 


