
 

  

  

  

بكـار بـردن   . دانش آموزان موظف مي باشند موي سر خويش را بگونه اي اصالح نمايند كه درخور شخصيت دانش آموز باشد .1

 . ممنوع مي باشد و در غير اين صورت از پذيرفتن شما در كالس خودداري خواهد شد... ژل و 

الزم به ذكر اسـت مدرسـه داراي    .در مدرسه ممنوع مي باشد "...ن كوتاه ، مارك دار وآستي "پوشيدن لباس هاي نا مناسب  .2

لباس فرم نمي باشد ولي دانش آموزان موظفند براي حضور در مدرسه براي تمامي فعاليت هاي رسمي و غير رسمي از پيراهن آستين 

پـذيرفتن  از بديهي است در صورت رعايت نكردن مـوارد  . استاندارد استفاده نمايندو شلوار پارچه اي يا كتان استاندارد بلند يقه دار 

 .خودداري خواهد شد دانش آموزان در مدرسه

 .ممنوع مي باشددر دبيرستان ... يني و اضافي نظير انگشتر، تسبيح ، گردنبند و آوردن وسايل تزئ .3

تا تميز شدن كامل كالس در دبيرسـتان   بايددر صورتي كه دانش آموزان نظافت كالس را رعايت ننمايند كليه دانش آموزان  .4

 .)در صورت تكرار خود دانش آموزان بايد به نظافت كالس بپردازند. (باشند حضور داشته

با اطالع به اولياءبه كالس پذيرفته خواهند شد و براي دفعات بعد حضـور   سومدر صورت تكرار تاخير دانش آموزان در مرتبه  .5

 .ولي در مدرسه الزامي مي باشد

ي نسـبت بـه ايـن    دبيرسـتان هيچگونـه مسـئوليت    ،ر صورت بروز مشكلهرگونه خريد و فروش در مدرسه ممنوع مي باشد و د .6

 .، ضمنا در صورت اثبات از خريدار و فروشنده نمره انضباط كسر خواهد شدموضوع نخواهد داشت

 .مدرسه و مقابل درب آموزشگاه قبل و بعد از كار مدرسهاف رپرهيز از تجمع در اط .7

ادن منظم در صـف  كالس را تخليه نمايند و بعد از زنگ تفريح با ايست زنگصداي دانش آموزان مي بايست به محض شنيدن  .8

 .ددر كالس حضور يابن

 .آموزشگاه و طبقات بدون اجازه ممنوع مي باشد دفاترورود دانش آموزان به  .9

 . هرگونه ارتباط با دبيران محترم خارج از كالس فقط با مجوز معاون دبيرستان امكان پذير مي باشد .10

 .درگيري فيزيكي و لفظي در محيط آموزشگاه و اطراف آن ممنوع مي باشد هرگونه شوخي و .11

در كالس، راهرو و حيـاط نوشـته شـود    ايشان  تمامي مواردي كه توسطاحترام به تمامي ياوران دبيرستان الزامي مي باشد و  .12

 .خواهد شدموجب كسر نمره انضباط 

پاسـخگوئي مناسـب بـه    عدم در صورت اخراج از كالس به دليل بر هم زدن نظم كالس يا انجام ندادن تكاليف درسي و يا  .13

 .پرسش هاي كالسي، باالترين مورد انضباطي از نظر كسر نمره انضباط در پرونده دانش آموزان ثبت خواهد شد

 .الزامي مي باشد توجه و رعايت موارد بهداشت فردي و عمومي در محيط آموزشگاه .14

صحبت در سالن امتحان، بلند (تمامي آزمونك ها در سالن امتحانات برگزار مي شود و در صورت مشاهده هرگونه بي نظمي  .15

 .نمره صفر براي شما ثبت خواهد شد... ) شدن از صندلي، همراه داشتن جزوه و 

 .نك ها و امتحانات همراه داشته باشنددانش آموزان مي بايست كليه وسايل مورد نياز خود را در كالس ، آزمو .16

در صورتي كه دانش آموزان رضايت آموزشي دبيرستان را برآورده نكرده و معدل الزم را كسب نكنند مشمول ضوابط طرح  .17

 .معلم يار خواهند شد

  :ن عزيزقابل توجه دانش آموزا ( جديت روز افزون در ارتقاي سطح كيفي درسي و انضباطي مخصوصا توجه به آزمونك ها .18

 .)نمرات مستمر شما از ميانگين نمرات آزمونك ها و پرسش هاي كالسي استخراج خواهد شد
  

  

خود را ملزم به انجام تمامي موارد فوق را مطالعه نموده و .................................دانش آموز كالس...............................اينجانب  

  .تعهد نامه انضباطي با اينجانب برخورد خواهد شد 20طبق بند ايت نكردن موارد فوق آنها مي دانم و در صورت رع
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