
 

  

  

 باطينض ا ضوابط و رات مقر       ي ازاچكيده

 2ي دوره دبستان
 

 

 

 دبستان روزبه

 دومي دوره

 01-02 سال تحصيلي



 

 فهرست مطالب:                       

 1 ............................................... مدرسه فضاهاي به مربوط مقرّرات( الف
 1 ............................................................................................. راهروها

 1 ............................................................................................. نمازخانه

 2 .............................................................................. هامناسبت و مراسم

 2 ............................................................................................. کتابخانه

 2 ............................................................................................غذاخوري

 3 ....................................................................................... مدرسه حياط

 3 ............................................................................. سرپوشيده يهمحوط

 4 ............................................................. وسايل به مربوط مقرّرات( ب
 4 ........................................................................... مدرسه عمومي وسايل

 4 ............................................................................. کالس عمومي سايلو

 4 .................................................................................... ورزشي وسايل

 5 ....................................................................................... کتابخانه کتب

 5 ...................................................................... موزآدانش شخصي وسايل

 6 ........................................................................................ افزارنوشت

 7 ................................................................... ديگر انضباطي قواعد( ج
 7 ............................................................................................. سر موي

 7 .............................................................................................. پوشاک

 8 .......................................................................................... همراه پول

 8 ......................................................................................... ورود تأخير

 9 ................................................................................................ غيبت

 9 ............................................................................................. مرخصي

 10 ......................................................................................... محروميت

 10 .................................................................................. کالس از اخراج

 10 .................................................................................... انضباط ينمره
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 اوصيكم بتقوي اللّه و نظم امركم

 آموزاوليا گرامي، دوستان دانش

سب رشد ي منااي آرام و فضايمدرسه محلّي است براي کسب علم و معرفت و همواره بايد کوشيد تا مدرسه

 پذير است.مندي و تبعيت از قانون امکاني مهم در پرتو قانونو تکامل ايجاد نمود. اين مسأله

 اي از مقرّراتي است که بايستي در نظر داشت و به آن عمل کرد.اين جزوه خالصه

 

 مقرّرات مربوط به فضاهاي مدرسه (الف

 راهروها
ههاي ترهريص صهرفاا بها     بل از شروع ساعت کار مدرسهه و در زنه   آموزان در راهروها قتردّد و حضور دانش -

 پذير است.ي نظامت امکانهماهنگي و اجازه

د و در بازي، شوخي و دويدن در هر شرايطي و در هر ساعتي در راهروهها خطاسهت و نبايهد انجهام پهذير      -

 صورت اتّراق، قطعاا با فرد خاطي برخورد خواهد شد.

نهها بها   ر زن  ترريص به داليل موجّه در کالس يا اماکن ديگهر حضهور داشهت ت   آموز ددرصورتي که دانش -

 تواند وارد حياط شود.مجوز معلّم مربوطه مي

 نمازخانه
ر برگهزا  14:50الهي   14:25از سهاعت  دقيقهه   25نماز جماعت در طول سال تحصيلي ههر روز بهه مهدّت     -

 گردد.مي

، ههاي بلنهد  سهر و صهدا و خنهده    ،شهوخي و بهازي  يز از پرهنمازخانه ضروري است.  آداب حضور درحرظ  -

 ، الزم است.و پراکندگي مکان مشخّص شدهننشستن در 
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هامناسبتمراسم و 
اسهت   اصلي مدرسههاي برنامه بيني شده است و ازدر تقويم مدرسه پيش هايو مناسبت رگزاري مراسمب -

 فعّال داشته باشند. رکتيمشا حضور و هادر اين برنامهآموزان ي دانشهمه بايستي

مراسهم   برگهزاري هاي کالسي، همراه با معلّمين خود به سمت محلّ  آموزان پس از استقرار در صفدانش -

 شوند.از قبل تعيين شده مستقر مي جاهاينمايند و در حرکت مي

رهيهز از  پ :هاز جمله  ،آموزان موظّف به رعايت آداب حضور در جلسهدانش تماميدر حين برگزاري مراسم  -

( انهدن نوشتن و خو) کارهاي غير ضروري هاي نابهنگام وخنده ،پراکنده نشستن، شوخيو  هاي بي موردصحبت

 باشند.مي

 کتابخانه
ايهد  تابخانهه ب کاز آنجا که استراده از کتابخانه نيازمند فضايي آرام و مناسب است پس در زمان حضور در  -

ا به ، مطالعهه  ها، ايجاد سر و صدا و تحرّک بيش از حهد جايي صندلي. جابهسکوت و آرامش را کامالا رعايت نمود

 صداي بلند، موجب بر هم خوردن آرامش محيط خواهد شد. و بايد جداا از اين امور پرهيز کرد.

 نمايند.اجعه کتابخانه مر مسئولبه  ي اعالم شدهآن مطابق برنامهگرفتن کتاب و بازگرداندن امانت براي  -

 ارد طرح شدهکتابخانه است. بايستي به تذکّرات و مو مسئولي ت نظم و آرامش کتابخانه بر عهدهيّمسئول -

 از سوي ايشان توجّه نمود و با همکاري ايشان جوّي آرام و قابل استراده را به وجود آورد.

 خوريغذا
ت صهر   جه 12:25لي ا 11:25از ساعت تعيين شده  هايدر زمان بر اساس برنامه، آموزان هر پايهدانش -

 نمايند.خوري مراجعه ميغذاناهار به سالن 

م شهدن  و پس از تمها  شوندخوري ميسالن غذاجهت دريافت غذا با رعايت صف و نوبت وارد ن اآموزدانش -

 نمايند.ي ناظم، سالن غذاخوري را ترک ميغذايشان با اجازه

د در آمهوزان موظّرنه  و دانهش  شودمي تعيين آموزان در سالن غذاخوري توسّط نظامتدانش  نشستنمحلّ -

 ند.کنميل  بنشينند و غذايشان راهاي تعيين شده محل

 کنند. موزان در حين گرفتن غذا و صر  آن الزم است آرامش  و سکوت سالن غذاخوري را رعايتآشه دان

ر ايهن امهر   ب م کند.آموز پس از صر  غذا بايستي نسبت به پاکيزه کردن محلّ استقرار خود اقداهر دانش -

 .آموز مسئول و همکاران نظامت نظارت دارنددانش
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حياط مدرسه
تقر شهوند و پهس از ورود در حيهاط مسه    مهي  حيهاط  دبستان )درب جنوبي( وارد اصلي آموزان از دردانش -

 د. نشومي

رج شهدن از  خاو به هر دليل ندارند  از مدرسه راخارج شدن  يپس از ورود به مدرسه، اجازهان آموزدانش -

 .نظامت باشد يبايد با اجازه حياط مدرسه حتماا

ننهد کيهف،   ما خهود قرار دادن وسايل از  و بايد تکليف انجام دهند در حياط مدرسهآموزان نبايستي دانش -

س مربوط به کهال  يدر قرسه خودداري نمايند و اين وسايل بايدحرير و وسايل ورزشي در حياط کتاب، لوازم التّ

 گذاشته شوند. ست،شده ا عيينکه از قبل تخود 

 .است الزم بر همهرعايت بهداشت و نظافت حياط  -

امت اين نظ اي نيست و در صورت قرار دادن،قرار دادن هيچ نوع وسيله وهاي اطرا  حياط محلّروي سکّ -

 کند.امر را پيگيري مي

 هاي نوبرانه خودداري شود.ه از آوردن ميوه

 ي سرپوشيدهمحوطه
ههاي  ، تهردّد و تشهکيل صهف   گذاشتن وسايل کهالس در قرسهه  اين مکان جهت بازي تنيس روي ميز، از  -

 شود.راده مياست ،ام بارندگيسرويس در ايّصبحگاه و 

، ر ايهن مکهان  دهايي غير از تنيس روي ميز( و نيز انجام تکاليف درسي بايد از دويدن و بازي کردن )بازي -

 خودداري نمود.

 شوند.ي کالسي گذاشته ميصي نيز صرفاا در قرسهوسايل شخ -
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ب( مقرّرات مربوط به وسايل

 وسايل عمومي مدرسه
 يرند.آموزان الزم است نهايت دقّت خود را در حرظ و نگهداري وسايل عمومي مدرسه به کار گدانش -

رعايهت   هت دقّهت در هاي بعد از ماست. پس به جاموال مدرسه و متعلّق به ما و نسل ءوسايل کالسي جزه 

 ها کوشا باشيم.النّاس، بايد در حرظ و نگهداري آنحق

سهايل  وسايل عمومي شامل وسايل کالس، توپ و وسايل ورزشي، کتب کتابخانهه، وسهايل آزمايشهگاه و و    -

 کارگاه رايانه و کارگاه هنر است.

 کالس وسايل
آمهوزان، ميهز و   شوز هر ماه( با تعيين جاي دانه معلّم کالس در اوّلين روز سال تحصيلي )و نيز در اوّلين ر -

وسهايل   دهد و آنان نيز نهايهت دقّهت خهود را در حرهظ و نگههداري     صندلي هر يک را تعيين و تحويل آنان مي

 آورند.موجود در کالس به عمل مي

تّهب  هها را مر جها نکهرده و قبهل از خهروج از کهالس آن     ميز و صندلي خود را جابهالزم است آموزان دانش -

 نمايند.مي

ذکّر به تي هرگونه آسيب رساندن به ميز و صندلي و ديگر وسايل، ضمن دادن آموزگار در صورت مشاهده -

 کند.ي گزارش کالسي ثبت ميآموز خاطي، موارد پيش آمده را در برگهدانش

 تبصره :

ي انضباط او کسـر  د شود از نمرهاي به ميز و صندلي وارآموز سبب شود که آسيب عمدهدر صورتي که خطاي دانشـ 1
 خواهد شد و بايد نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

 وسايل ورزشي
بايهد   ، کهه لباس ژيمناسهتيک  و ورزشي و کرش : گرمکنعبارتند از آموزهمراه دانش مجاز وسايل ورزشي -

 .آموز استدانش يعهده ريّت حرظ آن بمسئول .ات صاحب آن باشدمشخصّ و داراي نام

 د.وردن ديگر وسايل ورزشي ضرورتي ندارد و در صورت نياز بايد مجوز آن از نظامت گرفته شوآ -



 5صفحه      ي دومدوره -اطي دبستان روزبهمقررات و ضوابط انضب

کتب کتابخانه
يل ده از وسها آموزان در هنگام مراجعه به کتابخانه نهايت دقّت خود را در حرظ و نگههداري و اسهترا  دانش -

بهه کهار    به آرامي ، سکوت را رعايت نموده وآورند. در هنگام استراده از کتابخانهموجود در کتابخانه به عمل مي

 پردازند.خود )مطالعه، تحقيق و...( مي

 نمايند.آوري و محيط کتابخانه را مرتّب ميپس از اتمام کار وسايل خود را جمع -

 تحويل ه کتابداربدارند و پس از استراده ها برميها را به آرامي از قرسهها آنبراي به امانت گرفتهن کتاب -

 دهند.مي

د شهدن  بهدون وار  ها، نشريات و... به امانت گرفته شده، دقّت الزم را به عمهل آورده و در استراده از کتاب -

 دهند.ها را به کتابخانه عودت ميآسيبي، آن

و االزم بهه   آموزي به وسايل کتابخانه آسيب برسهاند کتابهدار، )و يها آموزگهار( تهذکّر     در صورتي که دانش -

 کنند.ي گزارش نظّمي ثبت ميمورد پيش آمده را در برگه دهند ومي

سهر  کاي به وسايل کتابخانه وارد شود، ضهمن  آموز سبب شود که آسيب عمدهدر صورتي که خطاي دانشه 

 کند.ي تنبّه او، بخش اجرايي نسبت به رفع نقص پيش آمده اقدام ميي انضباط و ايجاد زمينهنمره

 تبصره:

 کند.ها اقدام ميآموز خاطي نسبت به تعمير وسايل و يا تعويض آنشوراي مدرسه در موارد خاص دانش با تصميمـ 1

 آموزوسايل شخصي دانش
 ءود اوست جزخق به و متعلّ داردنياز  ي، به آنتحصيل طيّ سالآموز در ابزار و وسايلي که هردانش تمامي -

ي شهامل :  حرير، وسايل ورزشه ف، کتب و دفاتر، لوازم التّاين وسايل شامل کي. آيدوسايل شخصي به حساب مي

 .دنباش مي ساک ورزشي و ساک استخر ،لباس ورزشي، کرش ورزشي

خهود را   ها تمام سهعي و تهالش  آموز در نگهداري آنوده و هر دانشصات بوسايل بايد داراي مشخّ تمامي -

 انجام دهد.

آمهوزان در پايهان   باشند پس از اعالم عمومي به دانشات نام و مشخصّ دکه فاقوسايل گم شده در صورتي -

 .سال تحصيلي با صالحديد مدرسه به استراده خواهند رسيد

 گرفت.د نات داشته باشند در اختيار صاحبانشان قرار خواهکه نام و مشخصّوسايل پيدا شده در صورتي -

و  ي در شهوراي مدرسهه طهرح   در صورت آوردن وسايل غير متعار  )ممنوعه(، موارد توسط بخش اجرايه  -

 شود.گيري ميتصميم

درسهه  آمهوز خهاطي طبهق ضهوابط م    آموز غيرمجاز بوده و با دانشط دانشهمراه داشتن تلرن همراه توسّ -

 برخورد خواهد شد.
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افزارنوشت
آمهوزان داده  مدرسهه بهه دانهش    سهوي  بتهداي سهال تحصهيلي از   ا در حريرالتّلوازم يبسته که در وسايلي -

 ند.باشآموزان ميتحصيل دانش براي وسايل الزم ،دنوشمي

 باشد.ميمجاز نها به مدرسه آموزان و آوردن آناستراده از وسايلي غير از وسايل داده شده به دانش -

 تبصره:

 .آورنددر صورت نياز برخي وسايل را به مدرسه مي مجوز معلم راهنما و نظامت العآموزان با اطّدانشـ 1

 

هها بهه   نقهل آن  نيهز در حمهل و   افزار خود وموزان نسبت به نگهداري درست وسايل، کتب و نوشتآدانش -

 کنند.اعمال ميت الزم را مدرسه دقّ

نصهب شهده    صاتبرچسب مشخّبايد  ...، دفاتر و، نوشت افزاراعم از کتب آموز،دانش تمامي وسايلبر روي  -

 باشد.

 .آورندخود وسايل مورد نياز را به مدرسه مي يروزانه يآموزان مطابق برنامهدانش -

سهاارد و پهس از   مهي  نظامهت را بهه   اي را به مدرسه بياورد، آناضافه يآموزي وسيلهرتي که دانشدر صو -

 .گرداندرا به منزل بر مي تعطيلي مدرسه آن

آمهوز را  نهام دانهش  روي آن  را ضبط کرده بر د آنناي را مشاهده کاضافه يدر صورتي که آموزگار وسيله -

آن  ،سهتن ه داندر صهورت غيرموجّه  ، م راهنما ضمن بررسهي دهد و معلّم راهنماي کالس ميرا به معلّ ثبت و آن

ه اي را بهه مدرسه  اضهافه  يهوسيل ديگر شود کهد ميآموز متعهّو دانشمسترد کرده آموز به اوليا دانش وسيله را

 .نياورد
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ج( قواعد انضباطي ديگر

 خنو نا موي سر
 .شوندمي در مدرسه حاضر يآموزآموزان با وضعي متناسب با وقار دانشدانش -

 .دننمايمي کوتاه نگه داشته و از مدل دار بودن آن پرهيز يکنواخت آموزان موهاي سر رادانش -

ده وي گيري نمهوده و بهه خهانوا   آموز خاطي  نظامت تصميمدر صورت کوتاه نکردن موي سر درباره دانش -

 شود.الع داده مياطّ

 دارند.هاي دست را تميز و کوتاه نگه ميآموزان ناخنانشد -

 پوشاک
 يابند.آموزي در مدرسه حضور ميآموزان با لباس ساده و نظيف، متناسب با وقار دانشدانش -

 .باشدممنوع ميشلوار تنه  و نامناسب، شرت، تيپوشيهدن پيراهن آستيهن کوتاه،  -

اسهت،   هاي خارجي و يها باشهگاهي و...( طرّاحهي شهده    هايي که با مارک يا آرم خاص )تيمپوشيدن لباس -

 باشد.ممنوع مي

شهيدن  نماينهد و از پو آموزان از لباس )شلوار، پيراهن و کرش( راحت، آزاد، ساده و تميز استراده ميدانش -

 کنند.هاي زننده پرهيز ميلباس )شلوار، پيراهن و کرش( با رن 

 عات بازي و ورزش الزم است از لباس ورزش مناسب استراده شود.در سا -

ي، اردو و با لباس ورزشي در هيچ زماني )اعمّ از سهاعت رسهمي و غيررسهم    از آنو خروج به مدرسه  ورود -

 باشد.غيره( مجاز نمي

 تبصره:  

مجاز رزشي ودارند با لباس  د()اردوي تفريحي ـ جاجرو آموزان در روزهايي که اردوي يكروزهورود و خروج  دانش ـ 1
باشد.مي

باشد.با لباس ورزشي مجاز مي در زمان برگزاري اردوي تابستانيآموزان ورود و خروج  دانشـ 2

 

 ت.استراده از کرش تابستاني در فصل گرما که به صورت دماايي يا الي انگشتي نباشد مجاز اس -
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پول همراه
ههاي سهوم،   آمهوزان کهالس  هاي مرتبط با آن، دانشيد و مهارتگيري و تقويت فرهن  خربه جهت شکل -

 خريد نمايند.ي اعالم شده، مطابق برنامهتوانند از فروشگاه مدرسه چهارم و پنجم مي

گاه همهراه  ريال جهت رفع نيازهاي روزانه و خريهد از فروشه   200.000 مبلغآموزان مجازند حدّاکثر دانش ه

ي پهول( بهر   دهنظارت اين امر )شامل ميزان پول همراه، نوع خريد، بهاقي مانه   يّت هدايت ومسئولداشته باشند. 

آمهوزان بها   شود در صورت نياز به خريد از فروشهگاه، دانهش  باشد. به همين جهت توصيه ميي والدين ميعهده

وزانه تغذيه ي رمهاين طرح جايگزين برناهماهنگي والدين حدّاکثر تا سقف اعالم شده پول را به همراه بياورند. 

 نيست.

تواننهد بها   آمهوزان مهي  در صورت نياز به خريد کااليي بيشتر از مبلغ ذکر شده از فروشگاه مدرسه، دانهش  -

 تأييد وليّ خود و با اطّالع دادن به دفتر دبستان پول مورد نياز را همراه داشته باشند.

 سه است.آموزان با نظامت مدرپول همراه دانشميزان نظارت و رسيدگي به  -

 تبصره:  

 .دباش مدرسه همراه داشتن پول بيش از مقدار مشخّص شده بايد با اطّالع نظامت در موارد خاص و ضروري،ـ 1
 ند.امانت گذار به آموزان بايد پول خود را تا پايان ساعت کار مدرسه در دفتر،جهت حفظ بيشتر پول دانشـ 2

 آموزان ندارد.پول همراه دانشيّتي در قبال مرقود شدن مسئولمدرسه هيچگونه  -

 تأخير ورود
. باشهد صهبص مهي   7:10خير سهاعت  أت يزمان محاسبهو صبص  7:05خير در دبستان ساعت أزمان اعالم ت -

 سال تحصيلي است.مبناي محاسبات، دفعات تأخير در يک نيم

 .باشدآموزان نظامت مدرسه ميخير ورود دانشأت گيريپي مسئول -

ول زيهر  سال مطابق جدنيم هردر به مدرسه تأخير ورود ي انضباط ناشي از ي کسر نمرهبهي ومحاسنحوه -

 است:
 كسرنمره انضباط عكس العمل دفعات تأخير

 بخشش در صورت يكبار تأخير 1

 نمره5/0 - 2

 نمره 75/0 ارسال نامه تذكر براي خانواده 3

 نمره 1 احضار ولي و اخذ تعهد كتبي از اولياء 4

 با نظر شورا د(اخذ تصميم در شوراي دبستان )اخراج موقت( يا )تعليق ثبت نام سال بع ورت تكراردر ص

 تبصره:

 ي نابهنگام، بيماري، بارندگي شديد و...موجّه بودن موارد تأخير عبارتند از: حادثه -1
 و ... دن تأخير عبارتند از: تعلّل خانواده، خواب ماندن، جا ماندن از سرويسموارد غيرموجّه بو -2
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ه بهودن تهاخير   الع بوده و دليلهي بهر موجّه   کسب اطّ  جهتآموز و توضيحات ايشان صرفاادانش حضور وليّ -

 .نخواهد بود

حضهور   د بهراي ه( پس از تشکيل کالس به مدرسه برسغير موجّ ،ه)موجّ آموزي به هر دليلچنانچه دانش -

 .دريافت کنددر کالس درس بايد از دفتر نظامت نامه ورود به کالس 

 

 غيبت
 .ه شوداطّالع دادتا پيش از ظهر به دفتر مدرسه  توسّط وليّ اوت و علّغايب  آموزدانشالزم است  -

 تبصره:  

 باشد.ودن غيبت نميي کسب اطّالع است و دليلي بر موجّه بحضور ولي يا تماس تلفني صرفاً به منزله ـ 1

آموز غايهب  ت دانشاز وضعيّ ضمن تماس با ايشان، روابط عمومي فرد غايب، يدر صورت عدم تماس اوليا -

 .نمايدمي کسب العاطّ

 .تحصيلي استسال نيممبناي محاسبه غيبت يک  -

 .استاجرايي  عاونبا م غيبت از مدرسه ه بودنه يا غيرموجّتشخيص موجّ -

 .گواهي معتبر الزم است يه دليل بيماري باشد ارائهچنانچه غيبت ب -

آمهوز خهاطي   نامهه انضهباطي مدرسهه بها دانهش     )ساعتي و روزانه( مطابق آيين هدر صورت غيبت غيرموجّ -

 برخورد خواهد شد.

 گردد.آموز مياخذ تعهّد از ولي دانشو آموز دانشغيبت غيرموجّه به مدّت يک روز موجب اخراج موقّت  -

ام سهال  مورد غيبت بيش از يک روز با تصميم شوراي مدرسه نسبت به اخراج دائم و يها عهدم ثبهت نه    در ه 

 .شود.گرفته مي تصميمآينده 

 

 مرخصي
 شود.عنوان مرخصي تلقي مي آموز در مدرسه بهکسب اجازه جهت عدم حضور دانش -

 باشد.  آموزان با معاون اجرايي مييّت دادن اجازه جهت مرخصي دانشمسئول -

اي شهور  بها طهرح درخواسهت در    و . . .مرخصي در موارد خاص مانند سرر، معالجهات پزشهکي   اخذ مجوز  -

 شود.در صورت تشخيص ضرورت و موافقت، اين امکان به متقاضي واگذار مي باشد.ميدبستان 

روزههاي   مسهي، و سال شهاي کاري روزهاي آغازين سال تحصيلي با توجّه به اهمّيّت و ارزش کار و زمان -

ز ن روزهها مجهوّ  عهدم حضهور در ايه   و التّعطيلين جزء تقويم و ساعات کار مدرسه بهوده  ايّام بينماه، پايان اسرند

 تلقي خواهد شد. غيبت غيرموجّهي قانوني نداشته و به منزله
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محروميت
ي ي از ادامهه آمهوز ممکهن اسهت دانهش    )آموزشي، انضباطي، تربيتهي . . .(  به داليل مختلف گاهي اوقات -

 .محروم گردد )کالس، مراسم، بازي و . . .( هاي جاريحضور در برخي از برنامه

عيهين شهده   تو تا انتهاي مدّت محروميّهت در مکهان    بايد به دفتر مدرسه مراجعه نمايد آموز محرومدانش -

 .مستقر باشد

 دوره است. سرپرستو ي معلّم اصلي کالس پيگيري و اصالح موارد منجر به محروميت بر عهدهه 

 اخراج از کالس
مدرسهه   به دفترموظّف است ، با همراهي مسئول کالس آموزي به هر دليل از کالس اخراج شوداگر دانش -

 مراجعه نمايد و تا پايان زن  در محلّ مشخّص شده مستقر شود.

 ي انضباطنمره
 شود:مي آموزان دبستان بر اساس جدول زير محاسبهي انضباط دانشنمره -

 ميزان کسر نمره موارد

 نمره 2 (در هر روزغيبت غيرموّجه )

 نمره 1 غيبت غير موّجه در هر ساعت

 نمره 5/0 اخراج از کالس در هر مورد

 نمره 5/0 غيبت غير موّجه از كالس

 نمره 25/0 تأخير غيرموّجه هر مورد

 نمره 25/0 وضعّيت ظاهري هر مورد

 نمره 25/0 اّول بخشش( نقص تکليف هر مورد )مورد

 نمره 25/0 مورد نظمي( هررفتار فردي )بي

 نمره 25/0 مورد 2وسايل هر 

 نمره 5/0 محروميت

آمهوز در طهول   سال تحصيلي با توجّه به تمامي مهوارد نظمهي دانهش   ي انضباط در هر نيمي نمرهمحاسبه -

 باشد.سال مينيم


