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

             00111 کد رشته:         فيزيك  رياضي رشته:         نظري شاخه:دوره دوم متوسطه        برگ انتخاب واحد

 01      -01         سال تحصيلي                      ستان تاب       دوم    نيمسال اول 

    شماره دانش آموزي:                 نام و نام خانوادگي:                                                      

 کدملي:                                                   نام پدر:               01       /     /تاريخ تولد:      

 تلفن منزل يا محل کار:                                 تلفن  همراه:                                       
 

 کد

 دروس

  سونام در

 پايه دهم
 واحد

اخذ 

 شده

 کد

 دروس

  سونام در

 پايه يازدهم
 واحد

اخذ 

 شده

 کد

 دروس

  نام دروس

 پايه دوازدهم
 واحد

اخذ 

 شده

  2 3تعلیمات دینی  12011  2 2تعلیمات دینی  11011  2 1تعلیمات دینی 10011

  2 3قرآنزبان عربی 12021  2 2قرآن عربی،زبان 11021  2 1قرآنعربی،زبان 10021

  2 3 فارسی 12031  2 2 فارسی 11031  2 1فارسی 10031

  2 3نگارش  12001  1 2نگارش  11001  2 1نگارش  10001

  2 3هندسه  12001  2 2هندسه  11001  0 1ریاضی  10001

  3 2حسابان  12001  3 1حسابان  11001  2 1هندسه  10001

  2 گسسته ریاضیات 12001  2 آمارواحتمال 11001  3 آمادگی دفاعی 10001

  0 3زبان خارجه  12001  3 2زبان خارجه  11001  3 1زبان خارجه 10001

  2 3تربیت بدنی  12001  2 2تربیت بدنی  11001  2 1بدنی تربیت 10001

  0 3فیزیک  12101  0 2فیزیک  11101  0 1فیزیک  10101

  0 3شیمی  12111  3 2شیمی  11111  3 1شیمی  10111

  2 وبهداشت سالمت 12121  1 2تجربی علوم آزمایشگاه 11121  2 1تجربی علوم آزمایشگاه 10121

  2 خانوادهمدیریت 12131  2 زیست ومحیط انسان 11131  2 شناسی واستان عمومیرافیایجغ 10131

  2 علوم اجتماعی 12101  2 تاریخ معاصر 11101 دروس انتخابی )فقط یک درس از دروس زیر(

      2 زمین شناسی 11101  2 هنر 10011

     رس از دروس زیر(دروس انتخابی )فقط یک د  2 کارگاه کارآفرینی و تولید 10021

      2 هنر 10011  2 تفكر و سواد رسانه ای 10031

      2 وتولید کارآفرینی کارگاه 10021    

      2 ای تفكروسوادرسانه 10031    
            

 

 مانده بدهی شماره فیش مبلغ واریزی تخفیف شهریه کل جمع کل واحد اخذ شده

      

  

 
 

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