
 

       91-92در سال تحصيلي دبيرستان غيردولتي پسرانه فاتح تعهدنامه ثبت نام دانش آموزان 

        ::::    دبيرستان غيردولتي پسرانه فاتحدبيرستان غيردولتي پسرانه فاتحدبيرستان غيردولتي پسرانه فاتحدبيرستان غيردولتي پسرانه فاتح    مديريت محترممديريت محترممديريت محترممديريت محترم

به شماره شناسنامه  ............................................فرزند............... .......................................خواهشمندم دستور فرمائيد نسبت به ثبت نام اينجانب 

  .اقدامات الزم به عمل آيد............................................در كالس................... .............صادره از ...........................متولد......... ...........................

  .ير آمده رعايت و اجرا نمايمزيك دانش آموز متعهد مي شوم تا قوانين و مقررات و موازين اسالمي را كه در اينجانب به عنوان 

 .اعمال و رفتار خالف شئون دانش آموزي نداشته باشم .1

 .در ورود به مدرسه و يا كالس درس تاخير ننمايم و بدون اجازه مسئولين مربوطه از مدرسه خارج نشوم .2

 .حاضر شوم و آن را محترم بشمارمدر مراسم صبحگاهي  .3

وضعيت ظاهري دانش آموز از . (و اسالمي در داخل مدرسه خودداري نمايماز پوشيدن لباس هاي نامناسب و خالف شئون دانش آموزي  .4

 .)رسه مي باشدنظر آرايش موي سر و نيز رعايت سادگي در فرم و لباس بايستي مطابق با ضوابط آموزش و پرورش باشد و تشخيص آن به عهده مد

 .سادگي و نظافت را رعايت نمايم و از آوردن و استفاده از اشياي قيمتي و زينتي در داخل مدرسه اكيدا خودداري نمايم .5

 .با ساير دانش آموزان با احترام و خلق و خوي اسالمي برخورد نمايم .6

احترام كامل را نسبت به اولياء مدرسه و معلمان رعايت نموده و دستوراتي را كه در زمينه هاي آموزشي و پرورشي و براساس دستورالعمل  .7

 .اجرا نمايم. مي شود اعمالهاي صادره از آموزش و پرورش مربوطه يا براساس آئين نامه هاي داخلي مدرسه 

نمايم و هرگونه خسارت يا زياني را كه در اين رابطه از سوي اينجانب متوجه واحد آموزشي در حفظ ساختمان و تجهيزات مدرسه كوشش  .8

 .شود، بالفاصله جبران نمايم

 .حافظ اموال ، وسايل و ملزومات شخصي خود باشم .9

 .به مسائل تربيتي و اخالقي توجه كامل داشته باشم و به تذكرات مسئولين مدرسه در اين زمينه ها توجه كامل نمايم .10

 .در انجام تكاليف محوله از سوي دبير مربوطه كم كاري و سهل انگاري ننمايم .11

 24در صورت عدم حضور در مدرسه به علت بيماري يا داليل ديگر بالفاصله مسئولين مدرسه را توسط اولياي خود آگاه نمايم و حداكثر  .12

 . خود را موجه نمايمساعت بعد از غيبت همراه اولياي خود و ارائه گواهي مورد تائيد، غيبت 

تشخيص . (موجب محروم شدن از امتحان درس مربوطه خواهد شد ساعت 6بيش ازطبق آئين نامه انضباطي مدرسه غيبت غير موجه  :تبصره

  ).مي باشدموجه يا غير موجه بودن غيبت بر عهده دبيرستان 

 .در مدرسه خودداري نمايم) گريا به هر شكل دي(از هرگونه خريد و فروش و پول قرض دادن و امانت سپردن  .13

 .نگردم) دانش آموزان و يا افراد ديگر(در داخل و خارج دبيرستان و معابر دشنام بر زبان جاري ننمايم و باعث هتك حرمت و حيثيت افراد  .14

 .در محيط داخل و يا خارج از دبيرستان به ايراد ضرب و شتم مبادرت ننمايم .15

 .متحانات به همراه بياورموسايل مورد نياز خود را در كالس و ا .16

 .از به همراه آوردن پول زياد و تلفن همراه به دبيرستان پرهيز نمايم .17

بالفاصله بعد از تعطيلي دبيرستان مدرسه را ترك نموده و در كوچه هاي اطراف دبيرستان به هر دليلي توقف ننموده و موجبات مزاحمت  .18

 .همسايگان دبيرستان را فراهم نكنم

والدين اينجانب حداقل هر ماه يكبار جهت اطالع از نحوه ي رفتار و كردار و چگونگي پيشرفت تحصيلي ام به دبيرستان  تعهد مي نمايم .19

 .مراجعه نمايند



هرگاه وضع اخالق ، رفتار ، انضباط  و پيشرفت درسي اينجانب با مقررات آموزشي و تربيتي مدرسه منطبق نباشد اولياي مدرسه طبق آئين  .20

 .دارندمي نامه انضباطي مدرسه يكي از اقدامات ذيل را مبذول 

  . اخطار شفاهي و خصوصي  -الف

  .اخطار كتبي با درج در پرونده تحصيلي -ب

  .الس در صورت امكان و وجود كالس مشابهتغيير ك -ج

  .اخراج موقت از مدرسه با درج در پرونده و اطالع كتبي به اولياء -د

  .تغيير محل تحصيل با معرفي به اداره آموزش و پرورش منطقه -ه

  .محروميت از تحصيل در مدارس روزانه و شبانه منطقه مربوطه -و
  

  :قابل توجه اوليا و دانش آموزان محترم

دانش آموزان مجاز به همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه، ) مقررات انضباطي(آئين نامه اجرايي مدارس  68از ماده ي  9ه استناد به بند ب �

بديهي است وسايل مذكور كه حاوي مطالب موهن، تصاوير ضد اخالقي و موسيقي هاي . درون مدرسه نمي باشند... و  mp3 playerواكمن، 

  .از طريق حراست در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد مبتذل باشد

  .دستورالعمل هاي فوق راه هاي برخورد با دانش آموزان متخلف از طرف مدرسه بدينوسيله به اطالع همگان رسانده مي شودلذا با توجه به 

 .خواهد شدگوشي همراه در پايان سال تحصيلي و پس از قبولي دانش آموز به خانواده ايشان تحويل  .1

 .با پرونده دانش آموز به ايشان تحويل و از مدرسه اخراج مي گرددگوشي همراه  .2

 .گوشي همراه به همراه گزارشي از عملكرد گذشته دانش آموز جهت بررسي و هرگونه اقدام الزم به حراست منطقه ارسال خواهد گشت .3

همچنين كالس هاي فوق برنامه و طرح معلم يار، نيازي به برگزاري كالس هاي با توجه به اجراي كامل برنامه هاي آموزشي در دبيرستان و  �

نمره از  5خصوصي با دبيران احساس نمي گردد و بنا بر مصوبه شوراي آموزشي دبيرستان در صورت مشاهده مطلب فوق ،عالوه بر كسر 

 .انضباط دانش آموز نمره ميان ترم ايشان صفر منظور خواهد شد
 

  وزامضاي دانش آم
  

متعهد مي شوم در اجراي تعهدات فوق فرزندم را تشويق و ملزم نموده و در مواردي ...................... ولي دانش آموز ................................ اينجانب 

تبي مسئولين مدرسه ، در مدرسه كه به داليل انضباطي و تربيتي و آموزشي حضور اينجانب در مدرسه ضرورت داشته باشد ، با اطالع تلفني و يا ك

  .حاضر شده و به منظور رشد و تعالي فرزندم از هرگونه مساعدت و همكاري با اولياي مدرسه دريغ ننمايم

  امضاي مادر دانش آموز                                                      امضاي پدردانش آموز 
  

  ..............:......................................تلفن منزل....... .............................................................................................................:.................................آدرس منزل 

  :.........................................تلفن همراه دانش آموز:..................................تلفن همراه مادر دانش آموز........... .....: ................تلفن همراه پدر دانش آموز
  

  امضاي مسئول ثبت نام
  

  >>به نام او<<

  >>معلم ياردر كالس هاي  شركتدرخواست <<

  :     دبيرستان فاتح مدير محترم

  

از دوره راهنمائي اين موضوع كه دروس دبيرستان داراي حجم و محتوايي باالتر  هبا توجه ب....................... ................بدينوسيله اينجانب ولي دانش آموز 

اولياء دبيرستان و معلمان فرزندم  قادر به ارائه اين خدمات تخصصي در منزل نمي باشد و ها است و با اعتقاد به اين موضوع كه در حالي كه خانواده

در درون طبق ضوابط طرح معلم يار ي يهمواره براي پيشرفت تحصيلي فرزندم تالش مي نمايند، تقاضاي خود و فرزند خويش را جهت برگزاري كالس ها

و متعهد مي گردم تمام هزينه هاي اين كالس ها را طبق اعالم  مي دارمدر صورت نياز اعالم ، دبيرستان و بالفاصله بعد از ساعت تدريس قانوني روزانه 

  ..همراهي نمايمدبيرستان پرداخت نمايم و مدرسه را براي بهبود و باال بردن كيفيت تدريس و تحصيل و آموزش 
  

  امضاي مسئول ثبت نام         امضاي دانش آموز        امضاي والدين دانش آموز


