صن
دااگشنه عتی شریف

لمل
رپدیس نیب ا ل – جزریه کیش

لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه
ریاست

کتابخانه و سایت

دانشکده مهندسی و علوم

ریاست دانشگاه

دکتر سلک غفاری

012

ریاست دانشکده

دکتر سلک غفاری

332

مسئول کتابخانه پردیس

خانم محرابی

303

سرپرست دفتر ریاست

خانم قلی زاده

333

دفتر دانشکده

آقای دریانی

303

سایت کامپیوتر

آقای پورهاشمی

332

معاون آموزش دانشکده

دکتر خیاط

303

اتاق فرمان سالن

آقای مقیمی

360

حراست
آقای حسن پور

مسئول حراست

اعضای هیات علمی مقیم

301

معاونت پشتیبانی

آزمایشگاه ها

دکتر صدر

333

312

مدیر آزمایشگاه مکانیک خاک آقای کالهدوز

معاون پشتیبانی

دکتر ثانی

062

دکتر ذبیح ا...

032

کارشناس آزمایشگاه خاک

آقای مولوی

331

مسئول دفتر معاون پشتیبانی

خانم محمدی

000

دکتر جهانشاهی

033

آزمایشگاه مکانیک خاک

آقای کاظمی

030

مسئول فناوری اطالعات

آقای مقیمی

031

دکتر خیاط

303

آزمایشگاه فیزیک

آقای سرعتی

032

سرپرست پشتیبانی

آقای حاج سید تقی

032

دکتر سلک غفاری

333

آزمایشگاه مدار منطقی

آقای نیک نفس

033

انباردار پردیس و امین اموال

آقای نیک بین

306

دکتر ثانی

333

آزمایشگاه کنترل

آقای کالهدوز

032

مسئول پیگیری امور پشتیبانی

آقای محمدی

033

دکتر اسکندری

333

حوزه بین الملل

امور اداری

انتظامات
ساختمان آموزش (ورودی اصلی)

322

سرپرست امور اداری

خانم عظیمی

033

مدیر بین الملل

دکتر ذبیح ا...

036

ساختمان آموزش (ورودی الین )B

320

مسئول دبیرخانه

آقای سباح

002

کارشناس بین الملل

آقای دریانی

303

دانشکده مهندسی علوم

302

کارگذار

آقای کشیتی

003

ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک

033

مدیر دانشجویی و فرهنگی

دکتر خیاط

303

ساختمان بین الملل

033

مدیر امور مالی

آقای مقیمی

033

مدیر امور دانشجویی

آقای هادی پور

323

ساختمان شریف

036

کارشناس امور مالی

خانم خاکساری

003

مدیر سالمت

دکتر رضانیا

333

ساختمان آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی

032

حسابداری پردیس

آقای کریمی

003

حسابداری دانشجویی

خانم فکوری

002

امور مالی

معاونت آموزشی و پژوهشی
معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر خویی

332

مسئول دفتر معاون آموزشی

خانم عارفی

323

دانشجویی و فرهنگی

اماکن  ،تشریفات و خدمات

مرکز زبان
مدیر مرکز زبان

خانم دکتر صدر

333

مدیر نظارت و تشریفات

آقای احمدی

013

کارشناس مرکز زبان

خانم بذرافشان

323

ساختمان بین الملل

آقای احمدی

023

کارشناس مرکز زبان

خانم رضوی

322

سرپرست پرسنل خدماتی

آقای احمدی

333

آبدارخانه

آقای رضایی

001

تلفن های مستقیم کیش

مدیر خدمات آموزشی

آقای محمدیان

303

دفتر ریاست (تلفکس)

33301636

کارشناس تحصیالت تکمیلی

خانم شجاع زاده

333

دفتر ریاست (بین الملل)

33301632

کارشناس تحصیالت تکمیلی

خانم ریاضی

303

حراست (تلفکس)

33301631

سرپرست دفتر آموزش

خانم خدا شناس

332

تلفکس دانشکده مهندسی و علوم

33300303

کارشناس آموزش

آقای نوع پرست

361

تلفکس معاونت پشتیبانی

33301633

روابط عمومی و امور بین الملل
مدیر روابط عمومی

آقای امام

033

کدپستی پردیس کیش23312-26633 :

322

رستوران

پردیس کیش
تلفن گویای پردیس

670-22244444

تلفن های دفتر تهران
مسئول دفتر و دبیرخانه

خانم رجبی

کارشناس امور پذیرش

خانم اعتمادی

تلفکس دفتر تهران

66163132
66163231-0

66200233
66200233

