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  نام ونام خانوادگي و امضاي دبير :

 نام ونام خانوادگي و مهر و امضاي مدير                                                                         

 

 

 

 



 https://madresefile.com بازدید و تهیه ی فایل های زیر به شما توصیه میشود

 

 برنامه ساالنه و تقویم اجرایی دوره دوم دبیرستان

 50,000تومان

برنامه ساالنه و تقویم اجرایی دوره ی دوم 
 .قابل ویرایش میباشد word به صورت متوسطه

 صفحه۱۹۹تعداد صفحات:

 برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید

http://yon.ir/TPgbR 

 

ی دوره ی اول برنامه ساالنه و تقویم اجرای
 دبیرستان

 30,000نتوما

برنامه ساالنه و تقویم اجرایی دوره 
قابل ویرایش  word به صورت متوسطه لاو ی

 .میباشد

 برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید

http://yon.ir/8dE4L 

 

 پوشه کار مدیر و معاون مدرسه

 15,000نتوما

پوشه کار مدیر شامل تمامی فرم ها،طرح ها،برگه 
تمامی نیاز های در طول سال ها،ارزشیابی ها و 

تحصیلی ویژه ی مدیران و معاونان مدارس 
ابتدایی و دبیرستان میباشد.مدرسه فایل با 

 بررسی تمام نیاز های مدارس مختلف کاملترین 

 برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید

http://yon.ir/twGal 
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