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 تحصیلی و آنىزشی بخش
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 ۲ اهدا تبلت و نىبایل 2

 به دوم و اول نتىسطه های پایه در زبان و ریاضی  برنانه وفىق تقىیتی کالس برگزاری 3
   نجازی صىرت
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(تىنان250000به ارزش )اهدا بن خرید کتاب  4  1 

 352 بارگزاری کارنانه دانش انىزان در نرم افزار 5

 1 جذب ههیار انىزشی  6

تحصیلی نشاوره 7  4 

تخصصی روانشناسی و  روانشناختی رفتاری نشاوره 8  26 
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 نددکاری بخش



  

 168  ها خانىاده سنجی نیاز و نددکاری های گزارش دریافت 1

 135 بارگزاری گزارشات نددکاری در نرم افزار 2

 3 اشتغال به کار نادران 3

 12 شناسایی دانش انىز جدید 4
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نعرفی خانىاده ها به نىسسه ههیار جهت دریافت کهک 

(نیلیىن تىنان3) هزینه ازدواج  
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 درنان و بهداشت بخش
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 درنانی،جهت نراکز به داراالکرام خانىاده اعضای ارجاع

ص به صىرت رایگاننتخص پزشک آزنایش  گرافی سىنى . 
. عینک و دارو  

مىرد1۶  
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مىرد۳۶۵ (پیراهن وشلىار -کفش-چادر)هدا پىشاک جهت عیدیا 5  
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 جستجى های نىتىر برای سایت سازی بهینه بخش
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.سپاسگزاریماز حمایت شما بی نهایت   
  




