
 رابطان ورزشی+ شماره تماس دانشگاه های دولتی  منطقه یک ورزش کشور 

 ردیف دانشگاه مدیر تلفن فکس

 تهران ی حبیب اللهیعل 66583364 66538466
 

8  

 کاشی ادشعله خداد 66346624 66346624
  6 خواجه نصیرالدین

 راد ندا سروش :رابط 66346624 66346624

 معصومه شجاعی 64868456484 33654386
  8 لزهراا

 زهرا روزبهانی: رابط 64866265344 33654386

 حمید سیفی 64868284666 22664646
  5 علم و صنعت

 سمیرا عباداللهی: رابط 64862854364 22664646

 افشین بنازاده 64868556648 66664286

  4 شریف صنعتی
66664286 

64866246464 

64866846882 

 بهداد خلیلی: رابط

 خانم فرزانه

 مسعود جوکار 64868466868 85424662-666

 6668-85424662  6 خوارزمی

36628644 

85466626-666 

64688464655 

 خانم کاظمی: رابط

 خانم دژوان

 رسول نوروزی 64868362566 33666683
  2 تربیت مدرس

 باقر فرج الهی: رابط 64868286664 36335842

 حمید آرمندنیا 64868828685 66266684

  3 هنر
66266684 

64865686483 

66686482624 
 مریم دارابی: رابط

 فرزاد غفوری 64864842642 55282664
  4 عالمه طباطبایی

 سجاد محمدی: رابط 64863464463 55282664

 امینیاشرف  64868635266 66468632
  86 امیرکبیر

 عباس الهیاری: رابط 64865668635 66468632

66588448 
64466456 

64888646822 
 عماد حسینی

  88 بهشتی شهید 

 سعیده سمائی:رابط 64485366662 64464686
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 رابطان ورزش+ نطقه یک ورزش کشور م  وابستهشماره تماس دانشگاه های 

 ردیف دانشگاه مدیر تلفن فکس

افسری امام  امیرعلی رستمی 64866455865 -

 (ع)حسین
86  

 غالمپور: رابط 64888866868 22865344

 محمد آقایی 64866468653 
  88 صدا و سیما

 محمد آقایی :رابط 64866468653 22348423

 دهقان نژاد 64868268626 66566834

  85 (ع)امام علی 
66444636 64864682435 

 جعفری:رابط

 

 پور ناهید ادیب 64864683683 66426648
  84 شهید رجایی

 خانم مرادی: رابط 64866282568 66426648

 حمید ابراهیمی 64868542662 48684646
  86 شاهد

 عبداللهی: رابط 64863645226 48684646

جامع امام  عبادی 64866266848 25833862

 (ع)حسین
82  

 یاسین طاهرمنش:رابط 64865842623 -

 648داخلی  55683828 55685246
  83 علم و فرهنگ جمشیدی

- 64864658682 

 نادر جعفری 4844625545 66568383
  84 مذاهب اسالمی

 -:رابط - -

 حامد بهداد 64844484528 66853488664
  66 نیروی انتظامی

 جواد فریدونی: رابط 64868664468 66853488666

 چروکی - 66548633
  68 فارابی

 -:رابط - -

 مجتبی چولکی 64862656485 -
  66 شهید ستاری

 خداکرم کذایی: رابط - -

 خانم یاقوتی - 55684446
  68 صنعت نفت

 :رابط - -

  65 سوره ابوالحسنی 66823656 66826466

 دانا 64848282442 88868866
  64 شهیدمطهری

 بختیاری: رابط 64866865486 



 

 رابطان ورزشی+ (دانشگاه های تابعه)شماره تماس نمایندگان بخش های آموزش عالی

  نام دانشگاه مدیر شماره تماس فکس

 استانپیام نور واحد  وحید پوریعقوبی 64864853826 -

 البرز
66  

 زینب جمشیدی :رابط 64845686386 66685664464

 عابدینینصرت اهلل  64866658244 
  62 پیام نور تهران

 اسدی فرشته: رابط 64864636836 33488526

علمی کاربردی  یوسف پور 36223362 -

 واحد استان تهران
63  

 خانم صنعتی:رابط 64865464286 56428464

 رمضانی 64862665546 3384862-668

  64 فنی و حرفه ای
 خانم شمس: رابط 56846665-668 3384862-668

 یعبدسهیال  64866654248 33643346

  86 فرهنگیان
33643346 

64866846888 

32248856 
 رفیع شفابخش: رابط
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