
123و121 خانم حیدری،آسیابی امور مالی 100 خانم نمازی زاده (موسس)مدیریت مجتمع

122 خانم ولی خزانه داری 101 خانم پهلوانی مسوول دفتر

138 خانم علی محمدی سایت دبستان 102 خانم ساعی

200 خانم اشرفی مدیریت دبستان 103 خانم خدیوی

201 خانم مختاریان مسوول دفتر 104 خانم محسنی کتابخانه

202 خانم میرآقایی آشپزخانه 105 آقای دکتر طالب زاده 

204 خانم کبریت چی دفتری دبستان 115 خانم چوپانی سرویس مجتمع

205 خانم سرابی مشاور مدیر دبستان 135 حیدری-خانمها وهابی سایت

206 خانم محبی مسوول اطالعات 136 خانم اوتادی مسول وب سایت و نرم افزار

210 خانم صدیقیان کمک معاون پیش دبستان 137 خانم شاداب  مسول سخت افزار

211 خانم حاج علی نقی معاون پیش دبستان 146 آقای معین نگهبانی

212 مسوول پایه پیش دبستان 150 خانم افتخاری تکثیر

213 برف چین-خانم ها مشهدیاری تغذیه-بهداشت 158 خانم حسن زاده  استخر

221 خانم محمودانی معاون پایه چهارم 159 خانم جنانی واحد هنر وگرافیک

222 خانم  دشت پیما معاونین پایه دوم 120 خانم صفائیان کارگزینی

230 خانم دکتر کالهی دپارتمان زبان 163 خانم نجاتی معاون باشگاه

232 خانم اکبری معاون پایه پنجم 110-111 خانم عزیزی روابط عمومی

233 خانم سرمستی 2معاون آموزشی دبستان  156-157 آقای قیاسی باشگاه

234 خانم جدلیا معاون پایه سوم 106 آقای  دکتر نخعی

235 خانم مقدسی آزمایشگاه 107 آقای وهابی

240 خانم صمدی مسوول ومعاون آموزشی پایه اول ودوم 125 خانم افشار دفتری متوسطه وهنرستان

241 خانم شرفخواه معاون پایه اول 130 خانم برف چین تضمین کیفیت

242 خانم تقوی معاون پایه اول اقای طواف

250 خانم کامرانی معاون طبقه چهارم  بین الملل

251 خانم کیانی معاون فرهنگی بین الملل 325 خانم پهلوانی انتقادات و پیشنهادات

252 خانم اورانی پور معاون طبقه پنجم بین الملل

260 خانم بحیرایی کتابخانه 112 عباس نژاد.خانم اکبری اداری 

آموزشگاه علمی فرهنگی

262 خانم علیدادی آمفی تأتر 320 خانم سهامی مدیریت

263 خانم پورقلی پاتیناژ 324 خانم عزیزی معاون متوسطه دوره دوم

290 جهاندیده-خانمها پناهیان تایپیست 326 محمدی معاونت آموزشی متوسطه

203 خانم فتحی روابط عمومی 327 خانم صبور مسول پایه یازدهم

208 مسئول صندوق و مسئول اموزشگاه  خانم رهبر و خانم ساریخانی  328 خانم  تک فالح مسول پایه دهم

321 بیتا رضایی  مسئول آزمون متوسطه 

300 خانم ظریف کار  معاونت پژوهش مجتمع

302 خانم کبریت چی مسول پایه نهم

304 خانم خدایی مسئول پایه هشتم

303 خانم فقیهی مسول پایه هفتم

306 خانم عامری  معاون انضباطی  155 مسول پایه هنرستان

308 خانم یاراحمدی پشتیبانی تبلت 154 خانم حافظ امینی مدیریت هنرستان وباشگاه

309 خانم کیایی مسئول آزمایشگاه

310 خانم زمردیان (پایه ششم)معاونت اجرایی  340 خانم آرین معاون پیش دانشگاهی

306 خانم قربانی مشاور تربیتی متوسطه 342 خانم گنجور کمک مشاور

301 معاون آموزشی  خانم محمدی 

فکس دبیرستان

فکس دبستان

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
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فکسهای مجتمع


