
هنرهای زیبا دانشگاه تهران دانشکدگان  
 اداره آموزش

 رایانامه شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 معصومه اسماعیل زاده

نقاشی( -مجسمه سازی -)طراحی صنعتی  
61112982 esmaeilzadeh48@ut.ac.ir 

2 
 شوکت السادات جاللی

های نمایش( )کارشناسی رشته  
11137946  shjalali@ut.ac.ir 

3 
 نرگس خلیل مقدم

 )کارشناسی معماری(
11122896  nkhalilmoghadam@ut.ac.ir 

4 
 فاطمه سعادت

های تحصیالت تکمیلی گروه نمایش و کلیه رشته های گروه موسیقی( )رشته  
61112982 fatemehsaadat@ut.ac.ir 

5 
 جواد غفاری نوین

مدیریت پروژه و ساخت مجازی( -تصویر سازی -ارتباط تصویری -)عکاسی   
61112982 Ghafari63@ut.ac.ir 

6 
 بیتا فرهادی

 )دانشکده شهرسازی(
11122896  bita_farhadi@ut.ac.ir 

7 
 سارا کریمی

 )تحصیالت تکمیلی معماری(
11137946  Sara-karimi@ut.ac.ir 

11128836 نرگس مرادی 8  nargesmoradi@ut.ac.ir 

 دانشکده معماری

66640969 شهین علیزاده )مسئول دفتر دانشکده معماری( 1  alizadeh970@ut.ac.ir 

)کارشناس دوره کارشناسی(فاطمه محمودی زاده  2  66409696 f_mahmoodizade@ut.ac.ir 

دوره ارشد( صبا طهرانی )کارشناس 3  66972076 sabatehrani@ut.ac.ir 

 lidatandorost@ut.ac.ir 66956558 لیدا تندرست )کارشناس دوره دکتری( 4

شهرسازیدانشکده   

مسؤل دفتر دانشکده –سعیده آذرفر  1  66414841 saeedeazarfar@ut.ac.ir 
 keyhany@ut.ac.ir 66414841 آرزو کیهانی 2
 hajmohammadi@ut.ac.ir 66414841 زهره حاجی محمدی 3
 a.mortazavi@ut.ac.ir 66414841 آذر مرتضوی 4
 mnabbasi@ut.ac.ir 66414841 منیره عباسی 5



هنرهای تجسمیدانشکده   

 kooshanfar@ut.ac.ir 61113485 عاطفه کوشانفر 1

 aidakhalafi@ut.ac.ir 61112733 آیدا خلفی 2

 Hassan_fasihy@ut.ac.ir 61113485 حسن فصیحی 3

 Fvalipour50@ut.ac.ir - فرحناز ولی پور 4

 Kamkar_h@ut.ac.ir 61113483 عبدالحسین کامکار 5

 Snazari1384@ut.ac.ir 61112884 سمیه نظری 6

 yadegari@ut.ac.ir 61112451 هادی یادگاری 7

 fjalalkamali@ut.ac.ir 61112451 فریده جالل کمالی 8

طراحی صنعتیگروه   

 maryamkhalili@ut.ac.ir - مریم خلیلی )مدیر گروه طراحی صنعتی( 1

 mjebeli@ut.ac.ir  66415867 مونا جبلی )مسئول دفتر و کارشناس گروه طراحی صنعتی( 2

 - 66415867 رحیم بابایی )مسئول کارگاه طراحی صنعتی( 3

 گروه موسیقی

1 
 اله عَباییاحسان

 )کارشناس مسئول گروه آموزشی موسیقی( 
61112735 utmusicoffice@gmail.com 

2 
 فاطمه سعادت

 ناسی آموزشی مستقر در اداره آموزش هنرهای زیبا()کارش 
61112982 fatemehsaadat@ut.ac.ir 

 گروه هنرهای نمایشی

 امیر میرزایی الوان -مژگان نیک روان 1

66419646 

66418111 

61112751 

Mirzaee11@ut.ac.ir 

 

 h_haghiri@ut.ac.ir 66419646 )آموزش مجازی( حمید حقیری لیمودهی 2

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 j.hosseini47@ut.ac.ir 66414967 سید جواد حسینی )امور دانشجویی( 1

 hnorozi@ut.ac.ir 61113210 دانشجویی(حسین نوروزی )امور  2

 Jafariphd@ut.ac.ir 61112713 اعظم جعفری )امور وام( 3

 Tnazari40@ut.ac.ir 61113488 تهمینه نظاری )وام شهریه و امور متأهلین( 4
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 zfarahmand@ut.ac.ir 61112713 زهرا فرهمند )امور تغذیه( 5

 kvahabi@ut.ac.ir 61112713 کبری وهابی )تربیت بدنی( 6

 mazloom164@gmail.com 66978523 سید رضا مظلوم طبائی زواره )کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگر( 7

 fatemeh.javanfaed@ut.ac.ir 66415834 فرد )کارشناس دفتر مشاوره و ارتقای تحصیلی( فاطمه جوان 8

 parinoosh.m@ut.ac.ir 66414967 فرهنگی و فوق برنامه(محمدرضا پری نوش )امور  9
 

 با کارشناسان محترم پردیس در ساعات اداریفقط شود * از دانشجویان عزیز تقاضا می

 .تماس حاصل فرمایند هنرهای زیبا

r




