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 خروجی ارائه دهنده ساحت موضوع یا مهارت زنگ هفته ماه

 مهر

 اول هفته اول
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی فناوریدبیر کار و  حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم ومد هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 آبان

 اول هفته اول
 دستی)کار با نمد(صنایع 

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 آذر

 اول هفته اول
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 دی
 اول هفته اول

 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 امتـــحانـــات هفته دوم تا آخر

 بهمن

 اول اول هفته
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 طرح ایران مهارتدرقالب 
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 اسفند

 اول هفته اول
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 فروردین

 اول هفته اول
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 اول هفته دوم
 دستی)کار با نمد(صنایع 

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 اردیبهشت

 اول هفته اول
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

 عملی دبیر هنر هنر زیباشناختی کارگاه هنر اول هفته دوم

 عملی دبیر تربیت بدنی زیست بدنی صبحانه سالم دوم هفته سوم

 سوم هفته چهارم
 صنایع دستی)کار با نمد(

 درقالب طرح ایران مهارت
 عملی دبیر کار و فناوری حرفه ای و اقتصادی

               

               


