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 69-69سال تحصیلی  - انجمنلیست اسامی اعضا محترم کارگروه 
 

 مقطع  مدرک شغل نام اولیا گرامی آموز نام و نام خانوادگی دانش ردیف

 1ابتدایی  (دانشگاه)دکترا استاد موسیقی امیرمقدم امیرمقدم 1

 1ابتدایی  کارشناسی خانه دار سمانه اسکندری امیرمقدم 2

 مریم خرمشاهی ملورین افشار اصل 3

  

 1ابتدایی 

 1ابتدایی  کارشناس حسابداری خانه دار آرام احمدی سبوحا سلیمانی پور 4

 1ابتدایی  کارشناسی مدیرعامل کشتیرانی سارا توتونچیان صالح اصفهانی 5

 عمران نعیمی و مادر ماریا ملیکا نعیمی 6

 

 1ابتدایی  دکترای حقوق

 1ابتدایی  دیپلم بازنشسته بانک سید عزیز مطهری ومادر مطهری 7

 آرش نظیری نیکا نظیری 8

  

 1ابتدایی 

 1ابتدایی  دیپلم خانه دار مرضیه امیرارجمند و پدر ابوالحسنی 9

 1ابتدایی  ارشد مدرس دانشگاه هاله آیینه سازی آوا کشاورزی هدایت 11

 1ابتدایی  مهندس مکانیک مدیر فنی  آرش حاج شمس حقی آرنوش حاج شمس حقی 11

 1ابتدایی  کارشناسی آزاد محمدرضا محبوب ماهور محبوب 12

 1ابتدایی  کارشناس حقوق مشاور حقوقی شهریار یحیایی و مادر یحیایی طالقانی  13

 امیرفردوس و مادر باران فردوس 14

 

 1ابتدایی  ادبیات

 1ابتدایی  کارشناسی روانشناس خانه دار الهه صابونی دایانا خاقانی  15

 1ابتدایی  کارشناسی  مهندس کامپیوتر بهمن صوتی  نازگل قطبی فر 16

 1ابتدایی  کارشناسی نقاش و عکاس سمیه طلیسچی سارینا زیبافر 17

 1ابتدایی  ارشد مدیریت بین الملل خانه دار ساحره مقدوری پیش قراول 18

 نعیم هوشمند سارینا هوشمند 19

 

 1ابتدایی  تجهیزات پزشکی

 1ابتدایی  ارشد آمار آزاد امیربیگلری و مادر بیگلری 21

 1ابتدایی  کارشناسی مهندس  علی همدانی و مادر همدانی 21

 1ابتدایی  کارشناسی گرافیک آزاد فرشید شفیعی شفیعی 22

 1ابتدایی  MBAارشد  مدیر هوانوردی  حمید غوابش و مادر ترانه غوابش 23

 1ابتدایی  ارشد مهندس رامین حمدی پور حمدی پور  24

 1ابتدایی  دیپلم خانه دار ثامیه وحید  رها قضاتی 25

26 

 

 1ابتدایی  کارشناسی مدیریت مرضیه روحی

 1ابتدایی  دکترا دامپزشک مهری شبانکاره آدرینا شبانکاره 27

 1ابتدایی  دکترا استاد  مرجان اسپقی عسل رهنمای مطلق 28

 1ابتدایی  کارشناسی خانه دار صدف حاجی میرصادقی باران الماسی زاده 29

 1ابتدایی  دکترا پزشک عطا اهلل باقرزاده نیکوباقرزاده 31

 1ابتدایی  دکترا پزشک مریم مشکاتی فراهانی نیکو باقرزاده 31

 1ابتدایی  کارشناسی رضد حسن علی شیری سونیا علی شیری 32

 1ابتدایی  کارشناسی کارمند رضا فرجی پور ساحل فرجی پور 33

 1ابتدایی  ارشد آزاد مریم خرمشاهی ملورین افشار اصل 34

 1متوسطه  کارشناسی حسابدار سمیه پارسا پور عسل جعفری اول 35

 1متوسطه  ارشد مدیرعامل سیدرضا داوودی آرینا داوودی 36

 1متوسطه  ارشد  مهندس عمران رامتین میرلوحی آترینا میرلوحی 37

 1متوسطه  دکترا بنر سیدمرتضی موسوی موسوی 38

 1متوسطه  ارشد معماری آسیه خطیبی  39

 1متوسطه  کارشناسی معماری خانه دار نجمه ادیب یاسمن دهقان 41

 1متوسطه  ارشد تجهیزات پزشکی فرهاد دهقان یاسمن دهقان 41



 بسمه تعالی  

  مجتمع آموزشی غیردولتی سوده
 

 

 

 

 

 مقطع  مدرک شغل نام اولیا گرامی آموز نام خانوادگی دانشنام و  ردیف

 1متوسطه  مهندس مدیرکنترل کیفیت امیرحسین باران حاجی عبدالرزاقی 42

 1متوسطه  علوم سیاسی کارمند رحیم آقازمانی رونیا آقازمانی 43

 1متوسطه  کارشناسی خانه دار سحر آقاجانی محیا موسوی 44

 1متوسطه  کارشناس برق کارمند رسول صفرعلیزاده شایا صفرعلیزاده 45

 1متوسطه  کارشناس حسابداری کارمند سپیده احمدزاده شایا صفرعلیزاده 46

 1متوسطه  ارشد وزارت ورزش محبوبه شکرریزی گودرزی 47

 1متوسطه  دیپلم خانهدار فاطمه طوفاپور محبی 48

 1متوسطه  کارشناسی مدیریت اکرم دورکی ماندانا فالح 49

 1متوسطه  دکترا عمران استاد حامد تجملیان نسیم تجملیان 51

 1متوسطه  ارشد کارمند اضران پور نسیم نجملیان 51

 1متوسطه  کارشناسی نقاشی پریا خضفی صوفیا عطارناجی 52

 1متوسطه  ارشد مدیریت عاطفه جباری منصوره غفاری 53

 1متوسطه  دکترا پزشک اعصاب مهری نجات پردیس سیه اسحاقی 54

 1متوسطه  کارشناسی قاضی مرتضی عاشوری عاشوری 55

 1متوسطه  کارشناسی خانه دار کالرا دهقانی اگرین خمسه  56

 1متوسطه  کارشناسی مهندس زهرا مرادی هلیا زارع 57

 1متوسطه  کارشناس محیط زیست مهندس منابع طبیعی مرجان کاظمی عسل پورصراف 58

 1متوسطه  دکترا پزشک الهام الهی شمیم ناظمی 59

 1متوسطه  کارشناسی کارمند عمران محمدرضا بیگی بیگی 61

 1متوسطه  ارشد کارمند عمران  سپیده خدادادی بیگی 61

 1متوسطه  کارشناسی خانه دار اعظم مهاجر مهسا محسنی 62

 1متوسطه  ارشد خانه دار ماندانا بزرگی متانت نادری 63

 1متوسطه  ارشد استاد سمیه خاوندی زاد دنیز خاوندی زاد 64

 1متوسطه  دکترا مشاور فرزاد امالی نژاد سبا امالی نژاد 65

 1متوسطه  کارشناسی مربی نرگس مظفریان یاسمن بلندقامت 66

 1متوسطه  ارشد مدیرعامل ناصر معصوم زاده تینا معصوم زاده 67

 دوم ابتدایی کارشناس عمران کارمند حسین احمدی مقدم غزل احمدی مقدم 68

 دوم ابتدایی   مهندس صنایع غذایی نیلوفر سبحانی آرشیدا شبانی 69

 ابتداییدوم  کارشناسی مطبوعات بین الملل لیال نیرومندزاد فریماه حسن زاده 71

 دوم ابتدایی ارشد معماری فرزانه دیانتی کاظم نژادی 71

 دوم ابتدایی کارشناسی تجهیزات پزشکی محمدحسین امین توکلی 72

 دوم ابتدایی کارشناسی مدیریت مالی فریبرز باقرزاده باقرزاده 73

 دوم ابتدایی کارشناسی حسابداری محمدعلی خرقانی خرقانی 74

 دوم ابتدایی کارشناسی مهندس عمران جالل الدین پریا سیاسی نژاد 75

 دوم ابتدایی مدیریت رئیس ایساکو رضا سی ماه سی ماه 76

 دوم ابتدایی ارشد کارشناس برنامه ریزی آزاده امیرکیائی سی ماه 77

 دوم ابتدایی کارشناسی معماری اکرم اسماعیل پور عطایی 78

 دوم ابتدایی کارشناسی مدیرکنترل متریال محمداسمعیل پوریان اسمعیل پوریان 79

 دوم ابتدایی ارشد طراحی محیط و منظره بنفشه شفیعی یاسمن شفیعی 81

 دوم ابتدایی ارشد معماری اسماعیل زادهنادر  هلیا اسماعیل زاده 81

 دوم ابتدایی (پوشاک)آزاد دیپلم محمدمحسن پورسان  82

 دوم ابتدایی خانه دار دیپلم حمیده صباغ  83

 دوم ابتدایی وکیل و مدرس دانشگاه دکتری حقوق باقرسرمست  84



 بسمه تعالی  

  مجتمع آموزشی غیردولتی سوده
 

 

 

 

 

 مقطع  مدرک شغل نام اولیا گرامی آموز خانوادگی دانشنام و نام  ردیف

 دوم ابتدایی بازرگان دیپلم منصور حسن زاده  85

 دوم ابتدایی دبیرانجمن مجتمع عالمه لیسانس مطبوعات لیال نیرومند  86

 ابتداییچهارم  (لباس زنانه)آزاد دیپلم رضا فرشباف  87

 چهارم ابتدایی پرستار  لیسانس پرستاری سوسن علیرضایی  88

 چهارم ابتدایی پزشک عمومی دکتری عمومی بابک نجف شعار  89

 چهارم ابتدایی آرشیتکت کارشناس ارشد معماری لی لی بهبودی  91

 پنجم ابتدایی پزشک  دکتری بابک شفیعی  91

 پنجم ابتدایی پزشک دکتری آزیتا میرچی  92

 پنجم ابتدایی استاد دانشگاه دکترای آموزش زبان منوچهر جعفری گهر  93

 پنجم ابتدایی دبیر فوق لیسانس زبان تارا یادگاری  94

 پنجم ابتدایی (پوشاک)آزاد لیسانس مدیریت ساسان بلندقامت  95

 پنجم ابتدایی خانه دار لیسانس مترجمی انگلیسی نرجس مظفریان  96

 سوم ابتدایی وکیل ارشد باقر سرمست  97

 سوم ابتدایی شرکت پیمانکاری عمران لیسانس عمران سیامک قاسم خانی  98

 سوم ابتدایی مدرس زبان زبانلیسانس  مریم شهریار   99

 سوم ابتدایی پزشک متخصص دکتری رامین مهرداد  111

 سوم ابتدایی پزشک چشم دکتری فاطمه علیپور  111

 سوم ابتدایی مهندس  ارشد کمال بهنام  112

 

 


