دانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل –جزیره
کیش
لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه
ریاست

دانشکده مهندسی و علوم

ریاست دانشگاه (آموزش)

دکتر سلک غفاری

سرپرست حوزه ریاست ( آموزش)

خانم فریادرسان

207

ریاست دانشگاه (بین الملل)

دکتر سلک غفاری

200

مدیر کل حوزه ریاست (بین الملل)
سرپرست ارتباط با صنعت

ریاست دانشکده

دکتر سلک غفاری

معاون آموزش دانشکده

دکتر خیاط

دفتر دانشکده

آقای احمدی

معاونت پشتیبانی

سرپرست حراست

دانشکده مهندسی علوم

327

دکتر سلک غفاری

288

ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک

301

دکتر ثانی

359

ساختمان بین الملل

114

دکتر ذبیح ا...

257

ساختمان آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی

123

دکتر جهانشاهی

255

ساختمان خوابگاه دختران

120

328

ساختمان خوابگاه پسران

121

329

اعضای هیات علمی مقیم

مسئول دفتر معاون پشتیبانی

خانم فکوری

222

سرپرست پشتیبانی

آقای حاج سید تقی

247

دکتر خیاط

امور پشتیبانی

آقای خسروی نژاد

249

دکتر صدر

333

امین اموال

آقای نیک بین

373

دکتر قهرمانی

313

انباردار پردیس

آقای خالدی

326

سرپرست فناوری اطالعات

آقای مقیمی

کارشناس فناوری اطالعات

آقای آزاد

292

کارشناس فناوری اطالعات

آقای آزاد

293

امور مالی
مدیر امور مالی

آقای مقیمی

مشاور مالی پردیس

آقای ثاقب فرد

265

کارشناس امور مالی

خانم خاکساری

225

مدیر بین الملل

دکتر خوئی

کارشناس امور بین الملل

خانم خداداد

256

خانم محرابی

روابط عمومی و امور بین الملل
آقای مهدوی

اتاق فرمان سالن همایش مینو

انتشارات پردیس

خانم فردوسیان

مدیر نظارت و تشریفات

آقای احمدی

214

آبدارخانه

آقای رضایی

221

رستوران

304

370

پردیس کیش

400

تلفن گویای پردیس 076-44422299 :

دانشجویی و فرهنگی

حسابداری دانشجویی

خانم فکوری

235

حسابداری پردیس

خانم آریا راد

236

کارشناس امور دانشجویی

آقای سعیدی

305

حسابداری دانشجویی

خانم فکوری

220

مدیر سالمت

دکتر رضانیا

مرکز مشاوره

09365003343

اماکن  ،تشریفات و خدمات

351

سرپرست دانشجویی و فرهنگی

تلفن های مستقیم کیش

338

دفتر ریاست (تلفکس)

076-44421646

338

دفتر ریاست (بین الملل)

076-44421647

242

تلفکس دانشکده مهندسی و علوم

076-44422828

243

تلفکس معاونت پشتیبانی

076-44421635

آزمایشگاه ها

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر خوئی

مسئول دفتر معاون آموزشی

خانم ریاضی

309

مدیر خدمات آموزشی

آقای محمدیان

324

کارشناس تحصیالت تکمیلی

خانم رستم نژاد

349

مدیر فنی مجتمع آزمایشگاهی

کارشناس تحصیالت تکمیلی

خانم ریاضی

323

آزمایشگاه فیزیک

آقای سرعتی

سرپرست دفتر آموزش

خانم خدا شناس

350

کارشناس آموزش

آقای نوع پرست

اتاق شورا

مسئول کتابخانه پردیس

325

انتشارات

دکتر میری

معاونت آموزشی و پژوهشی

کتابخانه

حوزه بین الملل

کارشناس روابط عمومی

234

انتظامات

328

معاون پشتیبانی

290

آقای احمدی

ساختمان آموزش (ورودی اصلی)

دکتر میری

فن آوری اطالعات

213
300

201
280

حراست

تکنیسین آزمایشگاه

آقای کاظمی

تکنیسین آزمایشگاه

آقای خدمتکاری
آقای نوری

244
287

تلفن های دفتر تهران
مسئول دفتر و دبیرخانه

خانم رجبی

آزمایشگاه مدار منطقی

آقای نیک نفس

285

کارشناس امور پذیرش

خانم اعتمادی

021-66165041

361

مدیر کیفی آزمایشگاه

خانم شجاع زاده

240

کارشناس امور پذیرش

خانم اعتمادی

021-66165042

308

کارشناس آزمایشگاه

آقای قاسمی

246

مرکز زبان

امور اداری
مدیر امور اداری

خانم عظیمی

233

سرپرست مرکز زبان

مسئول دبیرخانه

آقای سباح

227

مرکز زبان

مسئول پیگیری و امور پردیس

آقای کشیتی

228

خانم رضوی

تلفکس دفتر تهران

021-66165140

021-66022754
021-66022743

307
306

کدپستی پردیس کیش79417-76655 :

