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 4گروه 
 

 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

 6/3 31/2 23/2 16/2 9/2 2/2 26/1 19/1 21/12 13/12 6/12 29/11 تاریخ

 بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بخش

 جهانگیر یمانیرسلیم یمانیرسلیم منصوری منصوری منصوری میرسلیمانی ریجهانگ ریجهانگ ییروستا ییروستا ییروستا مربی

 عصریول عصریول عصریول عصر عصر عصر صغاد صغاد صغاد صبح صبح صبح زمان/مکان

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

 6/3 31/2 23/2 16/2 9/2 2/2 26/1 19/1 21/12 13/12 6/12 29/11 تاریخ

 اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت بخش

 منصوری منصوری منصوری جهانگیر یمانیرسلیم یمانیرسلیم ییروستا ییروستا ییروستا میرسلیمانی ریجهانگ ریجهانگ مربی

 عصر عصر عصر عصریول عصریول عصریول صبح صبح صبح صغاد صغاد صغاد زمان/مکان

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

 6/3 31/2 23/2 16/2 9/2 2/2 26/1 19/1 21/12 13/12 6/12 29/11 تاریخ

 بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بخش

 میرسلیمانی ریجهانگ ریجهانگ ییروستا ییروستا ییروستا جهانگیر یمانیرسلیم یمانیرسلیم منصوری منصوری منصوری مربی

 صغاد صغاد صغاد صبح صبح صبح عصریول عصریول عصریول عصر عصر عصر زمان/مکان

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هفته

 6/3 31/2 23/2 16/2 9/2 2/2 26/1 19/1 21/12 13/12 6/12 29/11 تاریخ

 اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت اطفال اطفال اطفال بهداشت بهداشت بهداشت بخش

 ییروستا ییروستا ییروستا میرسلیمانی ریجهانگ ریجهانگ منصوری منصوری منصوری جهانگیر یمانیرسلیم یمانیرسلیم مربی

 صبح صبح صبح صغاد صغاد صغاد عصر عصر عصر عصریول عصریول عصریول زمان/مکان

 کارآموزی در عرصه سالمت جامعه،فرد و خانواده/محیط

    8 -12 ها پنجشنبه : صبح -چهارشنبه  -سه شنبه

 

 کارآموزی کودک سالم

  14-18:31عصرها   7:31 -12 ها پنجشنبه : صبح -چهارشنبه  -سه شنبه

 


