
 44سال 



 
 نفر 455 شدى بَرسیٌ آنَزان دانش

 نفر 51 شدى التحصیل فارغ ٍ تَانهند انَزان دانش
 نفر 14 دانشجَ
 

 ارزشیابی برنبنای  سالدر آنَزان دانش بٌ پرداختی بَرسیٌ
 ریال14520164525 نبلغ بٌ  تحصیلی

 
 سال در  ٍخدنات غیرنقدی کهکًای

 ریال14265555000



 تحصیلی ٍ آنَزشی بخش



آنَزان دانش يای کانال در نشاٍرى  ٍ  آنَزشی نحتَای بارگزاری 1  1500 

 66 ايدا تبلت ٍ نَبایل 2

 بٌ دٍم ٍ اٍل نتَسطٌ يای پایٌ در زبان ٍ ریاضی تقَیتی کالس برگزاری 3
   نجازی صَرت

1562 
 ساعت

( تَنان1530000)ايدا بن خرید کتاب  4  
 153 

بٌ صَرت رایگان چی قلو فرينگی کانَن بٌ نَزآ دانش نعرف   5  6 

(تَنان 2550000) گَشی تعهیر ٍاینترنت  خرید يزینٌ کهک پرداخت 6  3 

 24 يدایت تحصیلی کالس نًو  بٌ ينرستان 7

تخصصی رٍانشناسی ٍ  رٍانشناختی،  رفتاریيای  تحصیلی ،  نشاٍرى 8  344 



 نددکاری بخش



  

 1335  يا خانَادى سنجی نیاز ٍ نددکاری يای گزارش دریافت 1

 60 تصَیب دانش آنَز  2

تَاندسازی درجًتاشتغال بٌ کار نادران     3  25 

ٍام  بٌ دانش انَزان جًت جبت نام در دانشگاى  4
(تَنان5500000)  3 

5 
نعرفی خانَادى يا بٌ نَسسٌ يهیار ٍ دریافت کهک يزینٌ 

(تَنان25000000)ازدٍاج     
 

4 
 



 درنان ٍ بًداشت بخش



  1 
  درنانی،جًت نراکز بٌ دانش آنَزان  خانَادى ارجاع

گاىآزنایش نتخصص انپزشک .  .   عینک  دارٍدریافت 
رایگان صَرت  

256 

 2565  بًداشتی  يای پک  ايداء 2

 4 بستری بیهار در بیهارستان با کهک نددکار 3

 35 پیگیری ٍتقبل يزینٌ نعالجٌ بیهاران کرٍنایی  4

قد،ٍزن، بینایی،شنَایی، )دانش آنَزانغربالگری سالیانٌ  5
(سَءتغذیٌ  311 



 جستجَ يای نَتَر برای سایت سازی بًینٌ بخش
 نعیشتی بخش



  

نعیشتی  غذایی نَادبستٌ  ايداء   1 بست466ٌ    

ٍنرغ  گَشت ايداء  2 بست425ٌ   

دستگاى5 ايدا ناشین لباسشَیی ٍ یخچال ٍ اجاق گاز 3  

يزار تَنانی  بٌ دانش آنَزان نَفق100ايداء کارت يدیٌ 4  53 

 365 (پیراين ٍشلَار -کفش-چادر)ايدا پَشاک جًت عیدی 5

دستگاى4 بخاری ايداء 6  

 455 بیهٌ حَادث برای تهام دانش انَزان 7



 جستجَ يای نَتَر برای سایت سازی بًینٌ بخش

نَسسٌ خیریٌ دارالکرام شعبٌ قو آنادگی 
دارد دانش آنَز نستعد تحصیل فاقد 

سرپرست نَثر کٌ در خطر ترک تحصیل 
 .يستند را پذیرش نهاید

جًت حهایت ٍ نعرفی دانش آنَزان از 
 .بٌ نًربانیسایت  طریق 
 35641564ٍ  35641554یا تلفنًای 

04125512466 
 .اقدام نهایید

   ٌ  شهارى کارت ٍ حساب نَسس
6214661013442650 

611614661111114 
.سپاسگزاریواز حهایت شها بی نًایت   

40پالک.4بلَار نیایش ک:آدرس   




