
 آموز و یک نسخه در آموزشگاه بایگانی گردد. فرم در دو نسخه تنظیم، یک نسخه در پرونده دانش

 باسمه تعالی

 «آموزان دوره اول متوسطه  ژه دانشنمون برگ هدایت تحصیلی وی» 

 بزرگسال، آموزش از راه دور، دواطلبان آزاد و خارج از کشور()

 ..........................................از: آموزشگاه ..........

 به: مدیریت/اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه ......................... )کمیته هدایت تحصیلی(

........................ ................ کدملی:.......................................... نام پدر: ..............................آموز: .................. رساند دانش احترام، به استحضار می با سالم و

دد. خواهشمند است با توجه به شرایط و گر با سوابق تحصیلی زیر جهت تعیین وضعیت هدایت تحصیلی معرفی می 31تولد:     /     /        تاریخ

ست امکانات آموزشی منطقه/ناحیه موضوع در کمیته هدایت تحصیلی منطقه/ناحیه مطرح و نتیجه را به این آموزشگاه اعالم نماید. همچنین به پیو

 گردد. های تحصیلی پایه هفتم، هشتم و نهم و یا نتایج آزمون جامع نامبرده ارسال می تصویر کارنامه

 نام دروس هدف

 میانگین دوره اول متوسطه پایه نهم پایه هشتم پایه هفتم

پایانی نمره 

 نوبت اول

پایانی نمره 

 دومنوبت 

پایانی نمره 

 نوبت اول

پایانی نمره 

 دومنوبت 

پایانی نمره 

 اولنوبت 

پایانی نمره 

 دومنوبت 

پایانی نوبت نمره 

 اول

پایانی نمره 

 دومنوبت 

         علوم تجربی

         ریاضی

         فارسی وادبیات زبان

         فرهنگ و هنر

         قرآن

         عربی

         مطالعات اجتماعی

         اسالمی معارف

         کاروفناوری

         خارجه زبان

         زندگی تفکروسبک

         وسالمت بدنی تربیت

         معدل

 

 نام و نام خانوادگی مدیریت آموزشگاه                                                                                     

 مهروامضاء                                                                                                  

 مدیریت/اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه ......................... )کمیته هدایت تحصیلی(از: 

 ......................................................آموزشگاه ............. مدیریت به:

آموز:  دانش های انجام شده بق تحصیلی و بررسیعطف به نامه شماره ............................... مورخ.......................... با عنایت به سوااحترام،  با سالم و

ها و ضوابط  نامه تواند مطابق آیین های مشخص شده در جدول زیر می با توجه به اولویت ....................................... نام پدر: ................................................

 مربوط نسبت به ثبت نام در یکی از مدارس دوره دوم متوسطه با نظر مدیر و مشاور مدرسه اقدام نماید.

 اولویت قطعی شده
شاخه 

 ای وحرفه فنی

 شاخه

 اردانشک

 شاخه نظری

 تجربی علوم فیزیک ریاضی اسالمی معارف انسانی وعلوم ادبیات

       
 

 رئیس آموزش و پرورش منطقه/ناحیهمدیر/                                                                                                

 مهروامضاء                                                                                                                   

 شماره: ...........................

 31تاریخ:    /     /       

 شماره: ...........................

 31تاریخ:    /     /       


