
 1398-99سال تحصیلی   ویژه فرزندان فرهنگیکالسهای کنکور  آیین نامه انضباطی

 دوره دوم   - ( اصفهان 1)دبیرستان فرزانگان امین 

 آموزشی  ساعت پایان از پس و گردد حاضر مدرسه در کالس  شروع ساعت از قبل است موظف آموز دانش ❖

 .نماید ترک را مدرسه

 مجوز  دبیرستان دفتر از تأخیر صورت در و باشد حاضر کالس در دبیر حضور ازموظف است قبل  آموز دانش ❖

 .نماید دریافترا کالس  ورود به

 ارائه   از  ،های دیگر  دبیرستان  آموزان دانش  و  دبیران  پرسنل،  به  گذاشتن  احترام  ضمنموظف است    آموز  دانش ❖

 در  ادب و احترام رعایتدر محیط آموزشی  و نموده پرهیزأن یک دانش آموز نمی باشد که در ش نامناسب رفتار

 .بنماید را کالم و گفتار

 زشزمان آمو از بیشتر مندی و بهره استفاده موجبکالس و اخترام به حقوق دیگران در  سکوت و نظم رعایت ❖

 .خواهدبود

 دانش   برای  ضروری  غیر  و  زیاد  مقدار  به  پول  و  قیمت  گران  اشیاء  ارتباطی،  تصویری،  صوتی،  وسایل  داشتن  همراه ❖

 .شد خواهد رفتار مقررات طبق و گردیده ضبط مذکور اشیاء مشاهده صورت در و باشد می  ممنوعاکیداً آموزان 

        .باشد می  ضروری آموزان، دانش برای دبیرستان، طرف از شده تعیین حدود با همراه مناسب پوشش داشتن ❖

آموزی و رعایت حجاب مناسب با پوشیدن مقنعه فرم مدرسه، کفش، جوراب ساده و... متناسب با شئون دانش) 

 ( ت.اسالزامی   بلند )رعایت حجاب در کلیه فضاهای مدرسه اعم از کالس، راهروها،حیاط و ...

دانش آموز موظف است از هر گونه آرایش، پیرایش و داشتن ناخن بلند، الک ناخن، دست بردن در صورت و ابرو ❖

 گردد(خودداری نماید. )در صورت مشاهده طبق مقررات انضباطی برخورد می  اکیداً

از تعهدات دانش آموز  مدرسه ... مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و  ❖

هزینه خسارت   موظف است  مدرسه خسارتی وارد آورد،    تجهیزات و ...  آموزی به وسایل و  )چنانچه دانشمی باشد.  

 (.کندپرداخت  راوارده 

در صورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب تحت پوشش مرکز رعایت کلیه موارد اخالقی و انضباطی الزامی ❖

 .است

       در  کلیه موارد ذکر شده  متعهد می شوم .............................. رشته  آموز  دانش  ........................................... اینجانب

  رعایت نمایم.ها در این آموزشگاه، طول دوران کالس در را  ثبت نام  یانضباط آیین نامه فرم  
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