
 
 

  وزش از راه دورـآممدارس د ـاب واحـبرگ انتخ                                                                          
 

  پيش دانشگاهي        متوسطه        راهنمايي           : دوره :    نظام قديم                                  وزارت آموزش وپرورش                          
           :                      دوره دوم متوسطه            :                  دوره اول متوسطه :  نظام جديد           سازمان مدارس غيردولتي ، مشاركت هاي مردمي و خانواده       

                 مديريت آموزش از راه دور                                
برگ انتخاب واحد                                  

      4/201نمون برگ                                   

          
 دوره تابستاني           دوم           نيمسال اول....... ......... :ليسال تحصي........................   :مدرسه.....................   :منطقه/شهرستان.......... ..............  :استان       
       

 مليعالزم الت            بزرگســال  :دانش آموز........ .................رشته تحصيلي ... ................پـايــه .... ..........................آموزي شماره دانش .......... .........................نام و نام خا نوادگي                
           

 تعداد واحد نام درس شماره درس رديف
تعداد ساعات  نوع آموزش

 مالحظات آموزش
 غير حضوري نيمه حضوري حضوري

1         
2         
3         
4         
5         
6         
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14         

       تعداد واحد                               
 :كل شهريه                         : تخفيف               :           شهريه آموزش مازاد              :            شهريه واحد هاي درسي        :               شهريه ثابت 

     

 و دردوره وان درسيعن دو الـه در هر نيمسـي و متوسطـدر دوره راهنماي مي تواند يــآموزش وز به استناد مفاد آئين نامهـدانش آم : 1تذكر 
 .انتخاب نموده و بگذارند  مدرسه عنوان به صورت آموخته هاي خارج از تابستاني يك  

                                          .خواهد بود  ي براساس آئين نامه آموزشي مربوطحداكثر و حداقل انتخاب واحد در هر دوره تحصيل : 2تذكر       
 اي خارج ازتي كاردانش ، آموخته ههاي مهار دـسهم واح ، كاردانش ، تعيين رشته ، تغيير رشتهدرس هاي انتخابــي ، اختيـاري :  3تذكر       

                              . دوره تابستاني اخذ مي شوند را در ستون مالحظات با درج عبارات مربوط مشخص فرمائيد / كه در نيمسال مدرسه  
اً آموخته خارج از مدرسه به صورت غير حضوري درس هاي : 4تذكر          .  مي باشندابستاني دوره ت داراي يك نمره در پايان نيمسال يابوده و صرف

 . مستمر هستند  داراي نمراتوزشي مفاد آئين نامه آمبراساس  ،نيمه حضوري  حضوري و دروس انتخاب شده به صورت 
      مي تواند با رعايت سقف كل مدير مركز آموزشي  ليكن. ساعت آموزش حضوري الزامي است  6به ازاي هر واحد درسي ارائه حداقل :   5تذكر 

 اضافه  ،با توجه به نياز برخي از دروس ،است كه توسط دانش آموز انتخاب شده ي هر نيمسال يا دوره تابستاني آموزش هاي حضور ساعات
 برابر جدول پرداخت شهريه نسبت به دريافت شهريه اقدام و تعيين شده، از سقف بيش يا كاهش دهد و در صورت نياز به آموزش حضوري 

 .ربوط قيد نمايد مراتب را نيز در ستون م
 

 ه شدثبت و وارد رايان                            مدرسهامضاء مدير                                مدرسهامضاء مشاور        امضاء دانش آموز                          
 مسئول رايانه                                                                                                                                                                                            

 به دانش آموز تحويل داده مي شود :  نسخه دوم    -شود مي  در پرونده تحصيلي دانش آموز نگهداري:  نسخه اول                
 


