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66165140-021خانم رجبی287آقای سرعتی323خانم ریاضی

66165041-021خانم اعتمادی285آقای نیک نفس350خانم خدا شناس
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228آقای کشیتی

دانشگاه لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم

سرپرست ارتباط با صنعت

معاون آموزش دانشکده(آموزش )سرپرست حوزه ریاست 

حسابداری دانشجویی

امور پشتیبانی

ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک

دکتر جهانشاهی

دفتر دانشکده

ریاست دانشکده

دکتر قهرمانی

دکتر سلک غفاری

دانشکده مهندسی علوم

اماکن ، تشریفات و خدمات

(ورودی اصلی)ساختمان آموزش 

مدیر بین الملل

کارشناس امور بین الملل

دانشکده مهندسی و علومریاست

دکتر خیاط

امین اموال

دکتر صدر

دکتر ثانی

(آموزش)ریاست دانشگاه 

(بین الملل)ریاست دانشگاه 

اعضای هیات علمی مقیم (بین الملل)مدیر کل حوزه ریاست 

انتظامات

سرپرست فناوری اطالعات

تکنیسین آزمایشگاه

مدیر نظارت و تشریفات

معاونت پشتیبانی

معاون پشتیبانی

مسئول دفتر معاون پشتیبانی

فن آوری اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات

انباردار پردیس

076-44421647 (بین الملل)دفتر ریاست 

076-44422828

مدیر امور مالی

معاون آموزشی و پژوهشی

حسابداری دانشجویی

مسئول دفتر معاون آموزشی

مرکز مشاوره

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس فناوری اطالعات

امور مالی

مشاور مالی پردیس

سرپرست پشتیبانی

مسئول دبیرخانه

مسئول  پیگیری و امور پردیس

کارشناس امور مالی

امور اداری

حسابداری پردیس

مرکز زبان

آزمایشگاه ها

مدیر فنی مجتمع آزمایشگاهی

سرپرست مرکز زبان

مرکز زبان

معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیر خدمات آموزشی

مدیر کیفی آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه مدار منطقی

آزمایشگاه فیزیک

تکنیسین آزمایشگاه

کارشناس تحصیالت تکمیلی

مدیر امور اداری

اتاق شورا

کارشناس  آموزش

سرپرست دفتر آموزش

کارشناس تحصیالت تکمیلی

076-44421635

کارشناس روابط عمومی

تلفکس دانشکده مهندسی و علوم

تلفکس معاونت پشتیبانی

79417-76655:  کدپستی پردیس کیش

تلفکس دفتر تهران
021-66022754

021-66022743

ساختمان بین الملل

ساختمان آزمایشگاه آموزشی تحقیقاتی

076-44421646

مسئول دفتر و دبیرخانه

کارشناس امور پذیرش

کارشناس امور پذیرش

(تلفکس)دفتر ریاست 

انتشاراتحوزه بین الملل

انتشارات پردیس

پردیس کیش

076-44422299: تلفن گویای پردیس 

تلفن های دفتر تهران

رستوران

حراست

سرپرست حراست

مسئول کتابخانه پردیس

کتابخانه

تلفن های مستقیم کیش

دانشجویی و فرهنگی

سرپرست دانشجویی و فرهنگی

اتاق فرمان سالن همایش مینو

مدیر سالمت

روابط عمومی و امور بین الملل

ساختمان خوابگاه دختران

ساختمان خوابگاه پسران

...دکتر ذبیح ا
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کیش


