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 :همراه با توزیع دفترچه راهنما اولیابه  نسیممعرفی سامانه  -1

  کانال مختصّ هر کالسر د راهنما فایل پی.دی.اف بابه صورت نوشتاری  – مهر اول هفته 

 :کلیه دانش آموزان بیناییمعاینه  -2

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .ارسال می شود آقای بوالحسنیدست آمده برای به انجام و عدد  توسّط اولیا در منزل  مهر دوم هده 

 :کلیه دانش آموزان دندانپزشکیمعاینه  -4

 شد حذف همه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال به دلیل

 : ورودیهای جدید وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

  انجام می شود )شرکت در معاینه اختیاری است( در واحدپزشکی فردیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در 

 : پیش دبستان تکاملبررسی  -6

 به واحدپزشکی تحویل می شود  اسفند 15  تا انجام و فقط برای دانش آموزان حضوری توسط مربی پیش دبستان

 : کارکنان آفتابطرح  -7

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...
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 :همراه با توزیع دفترچه راهنما اولیابه  نسیممعرفی سامانه  -1

   پایههر کانال ر د راهنما فایل پی.دی.اف بابه صورت نوشتاری  – مهر اول هفته  و جلسه اولیای پایه سومحضوری در  – شهریور 11 

 :کلیه دانش آموزان بیناییمعاینه  -2

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .ارسال می شود مسعودیآقای دست آمده برای به انجام و عدد  توسّط اولیا در منزل  مهر دوم دهه 

 :کلیه دانش آموزان دندانپزشکیمعاینه  -4

  شد حذف همه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال به دلیل

 : ورودیهای جدیدسوم و پایه  وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

 شرکت در معاینه اختیاری است(انجام می شود ) در واحدپزشکی فردیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در 

 : سومپایه  ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 : کارکنان آفتابطرح  -7

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...                                                  :به دانش آموزان امداد و نجات آموزش -8
 

 



 0911-0011سال تحصیلی زمانبندی پیش بینی شده برنامه های واحد پزشکی در 
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 :همراه با توزیع دفترچه راهنما اولیابه  نسیممعرفی سامانه  -1

   پایههر کانال ر د راهنما فایل پی.دی.اف بابه صورت نوشتاری  – مهر اول هفته 

 :کلیه دانش آموزان فشارخونمعاینه  -2

 (قبلمعاینه موارد غیرطبیعی  وورودیهای جدید برای فقط امسال انجام می شود ) در واحدپزشکیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .ارسال می شود ذاکریآقای دست آمده برای به انجام و عدد  توسّط اولیا در منزل  مهر دوم هده 

 :هفتم پایه دندانپزشکیمعاینه  -4

 شد حذف همه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال به دلیل

 : ورودیهای جدید هفتم وپایه  وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

 (قبلمعاینه موارد غیرطبیعی  وورودیهای جدید برای فقط امسال انجام می شود ) در واحدپزشکیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در

 : هفتم پایه ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 : کارکنان آفتابطرح  -7

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...
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   پایههر کانال ر د راهنما فایل پی.دی.اف بابه صورت نوشتاری  – مهر اول هفته

 :کلیه دانش آموزان فشارخونمعاینه  -2

 (قبلمعاینه موارد غیرطبیعی  وورودیهای جدید برای فقط امسال انجام می شود ) در واحدپزشکیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .ارسال می شود ذاکریآقای دست آمده برای به انجام و عدد  توسّط اولیا در منزل  مهر دوم هده 

 :دهم پایه دندانپزشکیمعاینه  -4

  شد حذف همه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال به دلیل

 : و ورودیهای جدید دهمپایه  وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

 (قبلمعاینه موارد غیرطبیعی  وورودیهای جدید برای فقط امسال انجام می شود ) در واحدپزشکیبا زمانبندی تدریجی و  پاییز فصل در 

 : دهمپایه  ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

  : کارکنان آفتابطرح  -7

   شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...

 شود می اعالم متعاقباً فعالً قابل برنامه ریزی نیست...                                      دهمپایه به دانش آموزان  امداد و نجات آموزش -8
 

 


