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      ضواسُ: 

 مرز اوجمه همراهان بدون

 تجهیس مدرسه در سیستان و بلىچستان وىیس طرح یاری فرم پیش

  هجیذ حیذسیآلای  خاًَادگی هجشی طشح ًام ٍ ًام
 ًژادسیٌا صذالت خاًَادگی ساتط طشح ًام ٍ ًام

اًجوي خیشیِ ّوکاس دس ایي 
 طشح

تجْیضات هذاسس ایشاى )سْاهی خاظ( ضشکت  

 یک هاُ صهاى هَسدًیاص اجشای طشح هذت
 11اسدیثْطت  15 تاسیخ ضشٍع طشح
 11خشداد  15 تاسیخ پایاى طشح

 صاّذاىضْشستاى حَهِ  هذسسِ دس 1 هٌطمِ اجشای طشح
 تَهاى 5.035.500 تَدجِ هَسدًیاص
 صٌذلی داًص آهَصی اتتذایی  –هیض دٍ ًفشُ ی اتتذایی  الالم هَسدًیاص

 پیص فاکتَس(تِ ضشح )
 ضشکت تجْیضات هذاسس ایشاى )سْاهی خاظ( هحل خشیذ الالم هشتَطِ

 

 :ضشح یاسی دسخَاستی 

دٍ هذسسِ هحشٍم ٍتذٍى اهکاًات آهَصش دس حاضیِ ضْش صاّذاى ضشایط دستش آى ضذین تا 
صٌذلی   25 ٍ ُهیض دٍ ًفش 14ًفش داًص آهَص سا دس اهش تحصیل تا اّذا  25 هٌاسة جْت تعذاد

 .تاهیي ًواییندس لالة ایي طشح  سا خَب اسد ٍ تا کیفیتذاستاً

 

 :ضشٍست اجشای طشح 

تا تَجِ تِ ضشایط اسفثاس تحصیل داًص آهَصاى هٌاطك حاضیِ ضْش صاّذاى ٍ ًثَد تَدجِ کافی 
اًجوي هی تَاًذ ضشایط  ّویاسی ؛هذاسسایي گًَِ  ٍ پشٍسش جْت تجْیض  شتَسط ٍصاست آهَص



جْت استاًذاسد  داًص آهَساى فمیش ٍ هحشٍم سا تا  تجْیضات کالسی تحصیل هٌاسة ٍ دس ضاى 
آغاص سال ًَ ٍ ضکَفایی طثیعت سا تشای ایي عضیضاى تا لثخٌذ ٍ  ًفش داًص آهَص سا فشاّن ًوایذ 25

 .ٍ ضَق ّوشاُ کٌذ

 

 ّا ٍ استثاط تا هٌطمِ: ًحَُ اسسال کوک 

ِ تِ ایٌکِ دس ایي طشح خیشیي فعال ٍ هعتوذیي  کِ دس حَصُ تَلیذ ٍ تجْیض هثلواى کالسی تا تَج
ّضاس تَهاى تش سٍی یک هیض دٍ ًفشُ داًص آهَصی ٍ  200ًوایٌذ تا اخز تخفیف  دس کطَس فعالیت هی

ضشکت ٍ هعشفی اص تْشاى تا ضْش صاّذاى تا ّوکاسی دٍ صٌذلی تا ّضیٌِ حول سایگاى کاهیًَت 
ِ ضْش تسیاس هحشٍم  ایشاى دس هعشفی هذاسس  هذاسستجْیضات  ایي پیطٌْاد تمذین صاّذاى حاضی

 هیگشدد.

 

 :ًکات هْن دسساتطِ تا طشح 

تا تَجِ تِ عذم اهکاى استفادُ داًص آهَصاى تشخی هٌاطك  ًکتِ هْن لاتل رکش دس هَسد ایي طشح
ٍ صٌذلی کِ  ِ هَسد ًیاص آهَصش هاًٌذ هیض  دس سا  آهَصش اهش هحشٍم استاى سیستاى تِ اهکاًات اٍلی

ٍی صهیي ٍ دٍس ّن آهَصش سکلیِ داًص آهَصاى تش  تِ گًَِ ی ایي هذاسس تصَست غیش استاًذاسد 
کاهال  اص هیض ٍ صٌذلی ًفش داًص آهَص 25گیشًذ کِ دس لالة ایي طشح اهکاى  استفادُ  هی ّا سا فشا

 .داسای ضشایط اسگًََهی سا پیذا هی ًوایٌذ استاًذاسد ٍ



 


