
      ......................منطقه  ............................................................... مدرسه

             17000 کد رشته:      انسانيعلوم  رشته:          نظري شاخه:دوره دوم متوسطه         برگ انتخاب واحد

 11      -11         سال تحصیلي                      تابستان        دوم    نیمسال اول 

    شماره دانش آموزي:                 نام و نام خانوادگي:                                                      

 کدملي:                                                   نام پدر:               11       /     /تاریخ تولد:      

 تلفن منزل یا محل کار:                                 تلفن  همراه:                                       
 

 کد

 دروس

  سونام در

 پایه دهم
 واحد

اخذ 

 شده

 کد

 دروس

  سونام در

 پایه یازدهم
 واحد

اخذ 

 شده

 کد

 دروس

  نام دروس

 پایه دوازدهم
 واحد

اخذ 

 شده

  2 1 فارسي 32013  2 2 فارسي 33013  2 3فارسي  30013

  2 1نگارش  32003  3 2نگارش  33003  2 3نگارش  30003

  0 1زبان خارجه  32013  1 2زبان خارجه  33013  1 آمادگي دفاعي 30003

  2 1تربيت بدني  32013  2 2تربيت بدني  33013  1 3زبان خارجه 30013

  2 وبهداشتسالمت 32323  2 زيستومحيطانسان 33313  2 3بدني تربيت 30013

  2 مديريت خانواده 32313  0 2تعليمات ديني  33313  2 شناسيواستانعموميجغرافيای 30313

  0 1تعليمات ديني  32303  2 2عربي  33313  1 3تعليمات ديني  30303

  2 1 عربي 32313  2 2علوم و فنون ادبي  33203  2 3عربي  30303

  2 1ادبيوفنونعلوم 32313  2 2رياضي و آمار 33233  2 3علوم و فنون ادبي  30303

  2 1رياضي و آمار 32203  1 2جغرافيا  33223  1 3رياضي و آمار  30313

  2 1جغرافيا  32233  1 2تاريخ  33213  1 3تاريخ  30313

  2 1ريخ تا 32223  1 2جامعه شناسي  33203  2 3جامعه شناسي  30203

  1 1جامعه شناسي 32213  2 روان شناسي 33203  2 اقتصاد 30233

  2 مطالعات فرهنگي 32203  2 3فلسفه  33203  2 منطق 30223

  2 2فلسفه  32203 دروس انتخابي )فقط يك درس از دروس زير( دروس انتخابي )فقط يك درس از دروس زير(

      2 هنر 30033  2 هنر 30033

      2 وتوليدکارآفرينيکارگاه 30023  2 کارگاه کارآفريني و توليد 30023

      2 ایتفكروسوادرسانه 30013  2 تفكر و سواد رسانه ای 30013
            

 

 مانده بدهي شماره فيش مبلغ واريزی تخفيف شهريه کل جمع کل واحد اخذ شده

      

  

 
 

 :مدرسه:                         امضاء مدیر مسئول ماليامضاء                   :مشاور امضا دانش آموز :                              امضا
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