
200 خانم اشرفی مدیریت دبستان 100 خانم نمازی زاده (موسس)مدیریت مجتمع

201 خانم صدیقیان مسوول دفتر 101 خانم پهلوانی مسوول دفتر

202 آقای نقدی آشپزخانه 102 خانم ساعی مشاور مدیر

203 خانم فتحی روابط عمومی 103 خانم خدیوی

204 خانم کبریت چی 2و1معاون اجرایی دبستان  104 خانم محسنی کتابخانه

205 خانم سرابی مشاور مدیر دبستان 110 خانم عزیزی روابط عمومی

207 خانم محبی مسوول اطالعات 111 خانم مختاری مسوول تلفن

210 خانم سجادی مدیر داخلی پیش دبستان 112 خانم عباس نژاد کارگزینی

211 خانم حاج علی نقی مشاور-معاون پیش دبستان 115 خانم چوپانی سرویس مجتمع

213 غیایی- خانم ها مشهدیاری  تغذیه-بهداشت 120 اکبری- خانم ها صفاییان  اداری

221 خانم زمردیان معاون پایه چهارم 125 خانم افشار معاون اجرایی دبیرستان وهنرستان

222 علیمردانی- خانم ها دشت پیما  معاونین پایه دوم 130 خانم برف چین تضمین کیفیت

230 معاون آموزشی پایه سوم وچهارم وپنجمخانم سرمستی 134 خانم اورانی پور سایت

232 خانم جدلیا معاون پایه سوم 135 حیدری-وهابی-خانمها نیک نژاد سایت

233 آقای نخعی معاونت آموزش مقطع دبستان 136 خانم اوتادی مسوول وب سایت و نرم افزار

234 خانم اکبری معاون پایه پنجم 137 خانم شاداب  مسوول سخت افزار

235 خانم فرشته سجادی آزمایشگاه 141 بوفه

240 مسوول ومعاون آموزشی پایه اول ودومخانم صمدی 146 آقای معین نگهبانی

252 خانم خنجری مدیریت داخلی بین الملل 150 خانم افتخاری تکثیر

260 خانم حسین پور معاون فرهنگی -کتابخانه 159 خانم جنانی واحد هنر وگرافیک

262 خانم علیدادی آمفی تأتر 160 خانم ساریخانی دفتر آموزشگاه دبستان

263 خانم قادری پاتیناژ 161 خانم مالعلی نهارخوری متوسطه

290 خانم پناهیان تایپیست 163 معاون باشگاه

158 خانم حسن زاده  استخر

121-122 حیدری-ولی-بخشی-خانمها حق پرست امور مالی 156-157 آقای قیاسی باشگاه

241-242 تقوی- خانم ها شرف خواه  معاونین پایه اول

250-251 بین الملل 320 آقای عسگری مدیریت

138 علی محمدی-امرالهی-خانمها تبریزی سایت دبستان 321 خانم آهنگر مشاور تربیتی

322 خانم خزایی معاون پرورشی 

300-301 خانم شیرلقب مدیریت 324 خانم عزیزی معاون پایه دهم

302 خانم مختاریان معاون پایه نهم 325 خانم پهلوانی مشاور پایه دهم

303 خانم ورقایی معاون آموزشی 326 خانم مقدم معاون ارشد 

304 خانم شکیبایی معاون ششم وهفتم 326 خانم ولی معاون پایه سوم

305 خانم قربانی مشاور نهم  327 خانم صبور مشاور پایه سوم

306 خانم فقیهی مشاور ششم 328 خانم محمدی مشاور پایه دهم

307 خانم مددی مشاور هشتم

308 خانم کبریت چی 1معاون اجرایی متوسطه  154 خانم پورنقی معاون 

309 خانم باقری متصدی آژمایشگاه  155 خانم حافظ امینی مدیریت هنرستان وباشگاه

310 خانم عامری معاون

311 خانم ملکیان مشاور هشتم 340 خانم ایجی معاونت آموزشی 

312 خانم رازانی مشاور هفتم 341 خانم حسینی معاون

313 خانم علیاری مربی بهداشت 342 نیکرو-خانمها علیزاده مشاوران

314 معاون پرورشی

فکس دبستان فکس دبیرستان

95-96لیست شماره های داخلی مجتمع آموزشی سوده 

لیست شماره های داخلی دبستان  مجتمع آموزشی سوده لیست شماره های داخلی پشتیبانی  مجتمع آموزشی سوده

لیست شماره های داخلی دبیرستان  مجتمع آموزشی سوده

لیست شماره های داخلی راهنمایی  مجتمع آموزشی سوده

لیست شماره های داخلی هنرستان مجتمع آموزشی سوده

لیست شماره های داخلی پیش دانشگاهی مجتمع آموزشی سوده

فکسهای مجتمع
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