
 باسمه تعالی

    1398-99ثبت نام سال تحصیلی انضباطی فرم تعهدنامه 

 دوره دوم (1فرزانگان امین ) استعدادهای درخشان دبیرستان

 دانش آموز عزیز:  
آموزشی که پلی است در محیط  نظمییتی و جلوگیری از ایجاد تنش و بیبه منظور اعتالی تعلیم و تربیت و ایجاد وضعیت مطلوب آموزشی و ترب   

 بین خانه و جامعه رعایت موارد ذیل الزامی است.

 و پایبند بودن به منشور اخالقی دبیرستان رعایت شعائر دینی (1

 .و همکاری با کادر دبیرستان رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاونین، دبیران و سایر کارکنان مدرسه (2

 .دانش آموزان رعایت حسن اخالق و رفتار و همکاری با سایر (3

 کالسداشتن فضای پاکیزه نگههمکاری با دانش آموزان و دیگر مسئوالن مربوطه در نظافت محیط و رعایت بهداشت و نظافت فردی و  (4

 (در غیر اینصورت تمیز نمودن کالس به عهده خود دانش آموزان می باشد.. )مدرسه و

، جلسات سخنرانی، مناسبت ها، صبحگاه شرکت فعال در نماز جماعتو تربیتی،  سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی (5

 های اجتماعی مدرسه.و مشارکت در فعالیتآموزشگاه 

و خروج از آن  در آموزشگاه حضور داشته باشد. ( قبل از شروع مراسم صبحگاه) دانش آموز موظف است  حضور به موقع در مدرسه (6

 .در پایان ساعت مقرر

 رسه و کالس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.حضور درمد (7

 خروج دانش آموز از دبیرستان بدون مجوز، در ساعت رسمی مدرسه بر خالف مقررات آموزشگاه است. (8

مورد )در صورت مشاهده و تکرار این مورد از حضور در های بیحضور به موقع در کالس درس پس از زنگ تفریح و خودداری از توقف (9

 کالس درس محروم و کسر نمره انضباط بهمراه خواهد داشت(.

دانش آموز موظف است از هر گونه غیبت غیر موجه و مسافرت های غیرضروری در طول سال تحصیلی اکیداً خودداری نماید. در  (10

ولی دانش آموز بایستی بصورت تلفنی معاون پایه را مطلع گرداند و در اسرع  صبح همان روز 9قبل از ساعت صورت غیبت یا تأخیر 

غیبت موجه ساعت( به دبیرستان مراجعه نمایند.  48حضوری و با ارائه گواهی معتبر )حداکثر کردن غیبت به صورت وقت برای موجه

 نیز کسر نمره انضباط بهمراه خواهد داشت. مرتبه 3بیش از 

آموزی و رعایت حجاب مناسب با پوشیدن استفاده از پوشش تعیین شده : فرم مدرسه، کفش، جوراب ساده و... متناسب با شئون دانش (11

 )رعایت حجاب در کلیه فضاهای مدرسه اعم از کالس، راهروها،حیاط و ... الزامی است(تحصیلی دانش آموز.  ه بلند با رنگ معرف پایهمقنع

باشد. )در زمستان دار ممنوع میشلوار غیر از شلوار فرم رسمی مدرسه ، مقنعه کوتاه و مدل  -استفاده از مانتو تنگ، کوتاه و مدل دار  (12

 های متعارف استفاده شود(گشاد و جلو باز با رنگ-و یا پولیور راحتسعی شود پالت

 خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و آرایشی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیرمجاز  به مدرسه. (13

 بینی شده است.آموزی پیشدانشنامه شرکت تعاونی خودداری از خرید و فروش در مدرسه به غیر از مواردی که در آیین (14

، ساعت هوشمند، فلش حاوی اطالعات تلفن همراه، تبلتهمراه داشتن هر گونه وسیله تجملی و آرایشی، صوتی و تصویری از جمله  (15

باشد و در صورت مشاهده و همراه داشتن موارد مذکور در هر شرایطی ضبط و... ممنوع می mp3غیرمجاز، سی دی غیر آموزشی، 

 شود.ه و عودت داده نمیگردید

اکیدا خودداری  ناخن بلند، الک ناخن، دست بردن در صورت و ابرودانش آموز موظف است از هر گونه آرایش، پیرایش و داشتن  (16

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

آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه. )چنانچه دانش مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و  (17

 (پرداخت گرددتوسط دانش آموز یا ولی او هزینه خسارت وارده ساختمان مدرسه خسارتی وارد آورد، باید 

 شرکت در کالس های تقویتی و فوق برنامه با صالح دید اولیا مدرسه و اطالع کامل اولیا دانش آموز (18

 فرهنگی و هنریشرکت فعال در مسابقات  (19

 در صورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب تحت پوشش مرکز رعایت کلیه موارد اخالقی و انضباطی الزامی است. (20



ات را ملزم به رعایت مقرر دانش آموز و ولی، مطالعه و امضای این برگه

نموده و تخطی از آن ثبت نام  یتعهدنامه انضباطدرفرم  ذکر شده

رای مدرسه جهت تصمیم گیری در مورد دانش آموز وتیار تام را به شاخ

   محول می کند.
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