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  آموزشی یا دفترچه راهنمایبا فایل  همراه تصویریکلیپ – ماه آذر 

 :کلیه دانش آموزان بیناییمعاینه  -2

 شود می اعالم متعاقباً ،سنجیبینایی هماهنگی با  بعداز

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .می شودارسال  انجام و به واحدپزشکی سرکار خانم دهقانیتوسّط   ماه آبان 

 :دانش آموزان دندانپزشکیمعاینه  -4

 شد حذفهمه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال  به دلیل

 : کلیه دانش آموزان ریهوضعیت عمومی، قلب و معاینات  -5

 انجام می شود واحدپزشکی توسط دی1 چهارشنبه و آذر 22 یکشنبه روزهای 

 : پیش دبستان تکاملبررسی  -6

 می شود ارسالبه واحدپزشکی  انجام و پیش دبستان انتوسط مربی به تدریج اسفند اول نیمه 

 : کارکنان /دانش آموزان  به موزش های حضوریآ -7

 شود می اعالم متعاقباً جزئیات ...پیش بینی شده برای کارکنان ارگونومی و نرمش های مناسب محیط کارنکات آموزش 
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 همراه با فایل یا دفترچه راهنمای آموزشی  تصویریکلیپ  – ماه آذر 

 :کلیه دانش آموزان بیناییمعاینه  -2

 شود می اعالم متعاقباً ،بینایی سنجیهماهنگی با  بعداز

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .می شودارسال  انجام و به واحدپزشکی در منزل  ماه مهر 

 :دانش آموزان دندانپزشکیمعاینه  -4

 شد حذفهمه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال  به دلیل

 : ورودیهای جدیدو  ، چهارمسومپایه  ریهوضعیت عمومی، قلب و معاینات  -5

 موزان مجازی فراخوان داده می شودآانجام و سپس برای دانش  حضوری آموزان دانش برای آذر 23 شنبه سه 

 : و چهارم سومپایه  ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً جزئیات ...پیش بینی شده ماه فروردین برای 

 : کارکنان /دانش آموزان  به موزش های حضوریآ -7

 شود می اعالم متعاقباً جزئیات ...می شود برگزار ماه اردیبهشت و فروردین ،آموزش های امداد و نجات
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 همراه با فایل یا دفترچه راهنمای آموزشی  تصویریکلیپ  – ماه آذر 

 :کلیه دانش آموزان فشارخونمعاینه  -2

 انجام می شود واحدپزشکیتوسط  ماه بهمن اول هفته و دی آخر هفته 

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .می شودارسال  انجام و به واحدپزشکی جناب آقای ذاکریتوسّط   ماه آذر 

 :هفتم پایه دندانپزشکیمعاینه  -4

 شد حذفهمه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال  به دلیل

 : هشتم هفتم وپایه  وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

 انجام می شود واحدپزشکیتوسط  ماه بهمن اول هفته و دی آخر هفته

 : و هشتم هفتم پایه ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً جزئیات ...پیش بینی شده ماه فروردین برای 

 : کارکنان /دانش آموزان  به موزش های حضوریآ -7

   هفتم – پزشک آقا از اعضای کمیته پزشکیتوسط  دی آخر هفتهبهداشت بلوغ 

 هشتم –واحدپزشکیتوسط  آذر 16 و 9 بیماریهای واگیردار 

   نهم –مهارتها مرکزتوسط  دی 5  امداد و نجات 
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 همراه با فایل یا دفترچه راهنمای آموزشی  تصویریکلیپ  – ماه آذر 

 :کلیه دانش آموزان فشارخونمعاینه  -2

 انجام می شود واحدپزشکیتوسط  )دوازدهم( بهمن16 و )یازدهم( بهمن 12 ،)دهم( بهمن 11 و 9 روزهای  

 :کلیه دانش آموزان قد و وزنمعاینات  -3

 .می شود ارسال انجام و به واحدپزشکی جناب آقای جمشیدیتوسّط   ماه آذر 

 :دهم پایه دندانپزشکیمعاینه  -4

  شد حذفهمه گیری کرونا از برنامه معاینات امسال  به دلیل

 : یازدهمو  دهمپایه  وضعیت عمومی، قلب و ریهمعاینات  -5

 انجام می شود واحدپزشکیتوسط  )یازدهم( بهمن 12 و )دهم( بهمن 11 و 9 روزهای  

 : و یازدهم دهمپایه  ساختار قامتیبررسی  -6

 شود می اعالم متعاقباً جزئیات ...پیش بینی شده ماه فروردین برای 

 : دانش آموزان / کارکنان به موزش های حضوریآ -7

 برگزار می شود اسفند 3 و بهمن 31 ،24 ،23 ،19 ،17روزهای )دهم(  آموزش های امداد و نجات

 


