
 ها کرجتلفن های تماس مدیریت خوابگاه

 دورنویس تلفن مستقیم تلفن داخلی نام واحد

 34550702 34550702 2376 دفتر معاونت دانشجویی

  34561956 2254 مدیریت امور دانشجویی

  - 2246 امور رفاهی قراردادها 

  - 2256 حسابداری امور دانشجویی

  - 2650 مرکز کامپیوتر

  34579624 2220 رییس  مرکز بهداشت 

  34579624 2221 مرکز بهداشت

  2234 2234 اتاق پزشک

  - 2601 دندانپزشکی

  34550997 2506 امور تغذیه

  - 2696 رستوران آزاد

  - 2602 آشپرخانه

  - 2749 انبار تغذیه

  33550277 2230-2257 اداره رفاه دانشجویی

  34510010 2320 کمیته انضباطی

  34511009 2251 هامدیریت امور خوابگاه

  ---------- 2641 هااداره خوابگاه

  34585578 2860 مسئول خوابگاه برادران

   2342 سرپرستی خوابگاه فجر برادران

  34585578 2341 سرپرستی بهمن و خرداد

  - 2217 هاپیگیر فنی خوابگاه

  - 2255 مسئول خوابگاه خواهران

 2389 سرپرستی خوابگاه خواهران

2262 

2255 

2268 

34561955 

34561954 

 

 2383 مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی

2384 

34569557 

34577197 

 

  34579627 2319 مدیریت تربیت بدنی

  34575014 2365 واحد اماکن ورزشی

  34575014 2405 مسابقات و آموزش

  - 2444 تدارکات و امور مالی تربیت بدنی

  - 2317 کارشناس مسئول ورزش بانوان

  - 2504 مسئول مسابقات بانوان



 

 

 021معاونت دانشجویی تهران کد 

 دورنویس داخلی تلفن مستقیم واحدنام 

 88830893 4414 88830893 دفتر معاونت دانشجویی

 ــ 4414 88830893 مدیریت امور دانشجویی

 ــ 4408 ــ دانشجوییدبیرخانه و بایگانی امور 

 ــ 4448 86070904 حسابداری امور دانشجویی

 - 4446 88835231 کمیته انضباطی

 - 4446 88835231 مرکز روابط عمومی 

 ــ 4418 86072775 بهداری

  4410 81584410 دندانپزشکی

  4411 81584411 مامایی

 ــ 4406 ــ امور تغذیه

 ــ 2205 ــ رستوران آزاد

 ــ 2722 ــ فروشیفیش 

 ــ 4446 86070904 کمیسیون بررسی موارد خاص

 ــ 4465 88829204 اداره رفاه دانشجویی

 ــ 4430 88310009 هااداره امور خوابگاه

 ــ - 88834995 سهندخواهران خوابگاه 

 88733999 مطهریخواهران  خوابگاه 

88339718 

 ــ ــ

 66343060 زاراللهبرادران خوابگاه 

66343045 

 ــ ــ

 66936988 توحیدخواهران  خوابگاه 

6693689 

 ــ ــ

 - - 88942625 رودسربرادران خوابگاه 

 - - 33952020 بهارستانخواهران خوابگاه 

 22949622 خوابگاه پسران شمس آباد

22949621 

  

 - 4414 88830893 هاپیگیر فنی خوابگاه

 - 4452 - انباردار

 - - 88890105 خدمات روان شناختیمرکز مشاوره و 

   88329219 واحد تربیت بدنی


