
1398 - 99 یلیسال تحص یفرزندان فرهنگ ژهیکنکور و یکالسها ینامه انضباط نییآ  

 دوره دو م -اصفهان  (1) نیفرزانگان ام رستانیدب
 

 را  مدرسه یساعت آموزش انیدانش آموز موظف است قبل از ساعت شروع کالس در مدرسه حاضر گردد و پس از پا

 . دیترک نما

به  ورود زمجو رستانیاز دفتر دب ریدر کالس حاضر باشد و در صورت تأخ ریدانش آموز موظف است قبل از حضور دب ❖

 . دینما افتیکالس را در

 رفتار هاز ارائ گر،ید یها رستانیو دانش آموزان دب رانیدانش آموز موظف است ضمن احترام گذاشتن به پرسنل، دب ❖

و کالم را  گفتار راحترام و ادب د تیرعا یآموزش طینموده و در مح زیباشد پره یدانش آموز نم کینامناسب که در شأن 

 . دیبنما

 خواهدبود از زمان آموزش شتریب یدر کالس موجب استفاده و بهره مند گرانیترام به حقوق دحنظم و سکوت و ا تیرعا ❖

 آموزان شدان یبرا یضرور ریو غ ادیو پول به مقدار ز متیگران ق اءیاش ،یارتباط ،یریتصو ،یصوت لیهمراه داشتن وسا ❖

 . و طبق مقررات رفتار خواهد شد دهیمذکور ضبط گرد اءیباشد و در صورت مشاهده اش یممنوع م داًیاک

 هیدر کل اسالمیحجاب  تیو رعا یآموز کفش، جوراب ساده و... متناسب با شئون دانشمقنعه، فرم مدرسه، پوشیدن  ❖

 .است یو ... الزام اطیمدرسه اعم از کالس، راهروها،ح یفضاها

 داًیاک و داشتن ناخن بلند، الک ناخن، دست بردن در صورت و ابرو شیرایپ ش،یدانش آموز موظف است از هر گونه آرا❖

 )گرددیبرخورد م یطبق مقررات انضباط این موراد در صورت مشاهده) . دینما یخوددار

 .مدرسه هیچ مسئولیتی در این موارد ندارند کادربعهده خود دانش آموز می باشد و  یشخص لیمراقبت از وسا ❖

 به  یزآمو چنانچه دانشو  باشد یم و ... مدرسه از تعهدات دانش آموز زاتیاموال، تجه یاهتمام در حفظ و نگهدار

 .نمایدرا پرداخت  وارده خسارت نهیوارد آورد، موظف است هز یو ... مدرسه خسارت زاتیو تجه لیوسا

 .است یالزام یو انضباط یموارد اخالق هیکل تیو ذهاب تحت پوشش مرکز رعا ابیا سیدر صورت استفاده از سرو ❖

****** 

 نییآ فرم رموارد ذکر شده د هیشوم کل ی.............. متعهد مش آموز رشته.......................................................... دان نجانبیا

 .مینما تیآموزشگاه، رعا نیها در اثبت نام را در طول دوران کال س ینامه انضباط

  : تاریخ

 

 : انش آموزد یامضا
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