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  باسمه تعالي 

  ان عزيز ،آموزدانش 
چنانكه مي دانيد مدرسه مكاني جهت يادگيري و پرورش استعدادها و كسب فضايل ديني و اخالقي 

مهم،  فراهم نماييم . اين براي اين منظورهمواره بايد بكوشيم تا فضايي آرام و مناسب بنابراين  است.

اي از مقرراتي اين جزوه، خالصه پذير است.امكان بكارگيري مقررات مدرسهو  رفتار در پرتو قانونمندي

  است كه بايد بدانيم و به آن عمل كنيم.

  

        مقررات مربوط به فضاهاي مدرسهمقررات مربوط به فضاهاي مدرسهمقررات مربوط به فضاهاي مدرسهمقررات مربوط به فضاهاي مدرسه    ))))الفالفالفالف

  راهروها �

  نمي يابد .در راهرو حضور ،  قبل از شروع ساعت كار مدرسهدانش آموز  -

بازي، شوخي و دويدن در هر شرايطي و در هر ساعتي در راهروها خطاست و نبايد انجام پذيرد؛ 

  در صورت اتفاق، قطعاً با فرد خاطي برخورد خواهد شد.

هاي مختلف مدرسه استفاده نماييم و از راهروها صرفاً جهت رفت و آمد و دسترسي به قسمت -

  در حياط مدرسه باشيم.هاي تفريح بايد سعي كنيم زنگ

ظهرها در زمان برگزاري نماز جماعت نيز نبايد در راهروها باشيم و بايد حضور در نماز جماعت  -

  تر بدانيم.را از هر كاري مهم

  نمازخانه �

  شود:كاري استفاده مي مورددر حال حاضر از نمازخانه مدرسه، در سه 

  مطالعه -هاها و برنامهمناسبت -نماز جماعت

  جماعت نماز �

الي  12:00پس از اذان شرعي ظهر از ساعت  98اوقات نماز جماعت از اول مهرماه تا پايان سال  -

شود و از مشترك) به صورت جداگانه برگزار ميهاي هشتم، ششم و هفتم (در دو نوبت كالس 13:30

به صورت  13:30الي  13:00تا پايان سال تحصيلي پس از اذان شرعي ظهر از ساعت  99ابتداي سال 

  گردد.مشترك سه پايه برگزار مي

  در ايام ذكر شده همه موظّفيم در نماز جماعت حضور پيدا كنيم.
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در زمان حضور در نمازخانه (قبل از نماز و بعد از نماز) بايد آرامش حين نماز را داشته باشيم و  -

  در هر شرايطي از ايجاد آشفتگي و ناآرامي بپرهيزيم.

ترين محلّ عبادت ما مسلمين است؛ پس حفظ حرمت ي مقدس و واالترين و اصلينمازخانه محلّ -

هاي ننشستن در محل -هاي بلندسر و صدا و خنده -شوخي و بازي "اين محل بر همه ما واجب است. 

همه جزو موارد خطاست. پس ضمن پرهيز از اين گونه اعمال، بايد نسبت به  "مربوط و پراكندگي ... 

  ديني بكوشيم.حفظ شعائر 

آموزي موارد فوق را رعايت ننمايد، وظايف خود را انجام نداده و با واكنش بديهي است اگر دانش

  مسؤولين مدرسه مواجه خواهد شد.

  هاها و برنامهمناسبت �

هاي آموزان بايد در برنامههاي كاري است و همه دانشهاي مدرسه جزو برنامهها و مناسبتبرنامه -

  مشاركت فعال داشته باشند.مدرسه 

شوند، به دليل مكان آن، بايد در عين نظم و آرامش و هايي كه در نمازخانه برگزار ميبرنامه -

  سكوت باشند؛ لذا بايد آداب حضور در جلسه را رعايت نماييم.

خواندن و نوشتن  -حوصلگي و خستگيابراز بي -شوخي و خنده -موردصحبت هاي بي "پرهيز از: 

پراكندگي در نشستن و تكيه  -نشستن غيرمتعارف و ناهماهنگ -لب غيرضروري در حين برنامهمطا

  را مد نظر داشته باشيم. "هاي دور نمازخانه زدن به ديوار

ماهنگي با ناظم اي معذور باشد، بايد ضمن هآموزي به هر دليل از شركت در برنامهاگر دانش -

  كند، مستقر شود.مدرسه، در محلّي كه ايشان تعيين مي

نظمي در فضاي جلسه و يا عدم رعايت موارد فوق الذكر، باعث تذكّر و نهايتاً اخراج فرد ايجاد بي -

ها بكوشيم از جلسه شده و نظامت مدرسه با فرد مذكور برخورد خواهد نمود؛ پس براي حفظ حريم

  تا چنين اتّفاقي نيفتد.

  مطالعه �

  صورت آزاد است و يا به صورت كار گروهي. هاي مطالعه در نمازخانه يا بهزمان

توانند با هماهنگي معلم آموزان ميهايي كه به هر دليل كالسي تشكيل نشود، دانشدر زمان -

  راهنما، از نمازخانه جهت مطالعه استفاده نمايند.
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جام شوخي و... ) در طول مطالعه در نمازخانه، نبايد ان -كارهاي متفرقه غير از مطالعه ( بازي -

  گيرد.

  همه بايد سعي نماييم تا زمان مطالعه ، فرصتي مغتنم و پربار باشد.

 

  كتابخانه �

از آنجا كه استفاده از كتابخانه نيازمند فضاي مناسب و آرامش است، پس هنگامي كه در كتابخانه 

تحرك  ايجاد سر و صدا و -هاجابجايي صندلي "هستيم، بايد سكوت و آرامش را كامالً رعايت نماييم. 

موجب بر هم خوردن آرامش محيط خواهد شد.  "بحث و گفتگو -مطالعه با صداي بلند -بيش از حد

  و بايد جداً از اين امور پرهيز نماييم.

توان اقدام به دريافت و يا بازگرداندن كتاب با مراجعه به مسئول كتابخانه و هماهنگي با ايشان، مي

  نمود.

برعهده مسؤول كتابخانه است. تذكرات و موارد طرح شده از سوي مسؤوليت نظم و آرامش كتابخانه 

  ايشان را پذيرا بوده و با همكاري ايشان جوي آرام و قابل استفاده را به وجود آوريم.

 "ها و جزوات غير درسي و يا وسايل ورزشي و بازيكتاب "همراه داشتن وسايل غيرضروري مانند 

  ردن نظم كتابخانه است و بايد از اين كار پرهيز كنيم.در كتابخانه، موجب آشفتگي و برهم خو

  ناهارخوري  �

هاي خاص تنظيم زمان و چگونگي حضور در سالن غذاخوري برعهده نـظامت است. بايد در زمان

و اعالم شده و به صورت منظم به ناهارخوري مراجعه نماييم و در حين گرفتن غذا و زمان صرف غذا 

گردد و بايد از هاي مختلف تعيين ميت كنيم. محل صرف غذا براي پايه، آرامش ناهارخوري را رعاي

پراكندگي در نشستن پرهيز نماييم و نبايد در محل توزيع غذا و آبدارخانه و ميز ناهار معلمين تردد 

  نماييم.

و تحويل ظرف پس از صرف غذا برعهده هر فرد  "خالي كردن اضافه غذا قبل از صرف كردن "

شود. آموزان هر پايه انجام مييزها و سالن غذاخوري پس از اتمام غذا توسط دانشاست و نظافت م

 "غـذا "گردد. در مورد نظافت و ساير موارد مربوط به ناهارخوري توسط نظامت مدرسه بررسي مي

  و به ميزان الزم غذا گرفته شود. "اسراف صورت نگيرد "بايد دقّت نماييم تا 
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  حياط مدرسه �

آموزان از اين در وارد آموزان درِ اصلي حياط است و در مواقع عمومي همه دانشدانشمحل ورود  -

  شوند.مدرسه مي

پذير و صرفاً مطالعه كتاب و جزوات امكان "نوشتن هر گونه تكليف در حياط مدرسه ممنوع است  "

  باشد.مي

آموزي هاي دانشفايلهايي در نظر گرفته شده است (مانند آموزان محلجهت وسايل همراه دانش -

توانند وسايل خود را در آنجا قرار آموزان ميجالباسي و...) كه دانش -( پايه هفتم و هشتم )، جاكيفي

نظمي و به هم ريختگي در حياط جداً پرهيز نماييم و در غير اين صورت نظامت دهند. بايد از بي

  مدرسه با فرد نامنظّم، برخورد انضباطي خواهد نمود.

) مستلزم داشتن اجازه كتبي از دفتر مدرسه 2دبيرستان دوره  -ن به مقاطع ديگر (دبستانرفت -

  ، از درِ مقاطع ديگر تردد ننمائيم.1است و بايد دقت نماييم جهت ورود و خروج به دبيرستان دوره 

  پس از استفاده از تغذيه، بايد موارد بهداشت و نظافت حياط را كامالً رعايت نماييم. -

گردد. هاي صبح و ظهر توسط دفتر مدرسه اعالم ميي در حياط مدرسه آزاد است و زمان بازيباز -

  هاي ديگر بپرهيزيم.ها، از تداخل در بازي كالسبايد دقّت كنيم تا با رعايت دقيق اين زمان

ها آموزان است و در استفاده از آننگهداري وسايل ورزشي موجود در حياط برعهده كليه دانش -

  آوريم.ت كافي به عمل ميدقّ

  طه سرپوشيدهمحو �

آموزي و جاكيفي در نظر هاي دانشفضاي سرپوشيده حياط به منظور بازي تنيس روي ميز، فايل -

گرفته شده است و همچنين محلّي است كه در ايام بارندگي براي صف و تردد قابل استفاده است؛ 

ها نبايد صورت پذيرد و همچنين ر اين قسمتپس دويدن و بازي كردن ( غير از تنيس روي ميز ) د

  ها و خوردن تغذيه روي ميزها، كار صحيحي نيست.نشستن روي ميزهاي تنيس، يا نوشتن روي آن

  آموزان خواهد رسيد.زمان بازي تنيس روي ميز توسط دفتر مدرسه به اطّالع دانش -

نظمي وي ميز تنيس، موجب بيهايي مانند كنار ديوار و يا رقراردادن وسايل اضافي در محل -

  گرديده و ممنوع است.
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به جهت نزديك بودن فضاهايي مانند دفتر مدرسه، اتاق مالقات اوليا و...، رعايت آرامش محيط  -

  سرپوشيده بسيار مهم است و بايد در ايجاد فضاي آرام اين محل بكوشيم.

  سالن امتحانات  �

هاي اعالم شده براي آزمون قاني، فقط در زمانحضور در سالن امتحانات و يا راهروي قسمت فو -

هاي درس باشد. تجمع در مقابل سالن باعث ايجاد ناآرامي و برهم خوردن آرامش كالسمجاز مي

  شود و بايد از آن پرهيز نماييم.مي

صحبت و شوخي و بازي قبل و بعد از آزمون، در سالن يا راهروي آن ممنوع است و موجب بر  -

  گردد.مش سالن خواهد شد و در صورت بروز، بعنوان يك تخلف انضباطي تلقي ميهم خوردن آرا

رعايت محل نشستن، پرهيز از جابجايي صندلي، آرامش و تميزي سالن برعهده همه ماست و  -

  ها دقّت نماييم.بايد در انجام آن

  ت پذيرد.ها، بايد با هماهنگي نظامت مدرسه صورحضور در سالن، در مواقع غير از آزمون -

  

        ب) مقررات مربوط به وسايلب) مقررات مربوط به وسايلب) مقررات مربوط به وسايلب) مقررات مربوط به وسايل
  بررسي قواعد و قوانين مربوط به وسايل، با دو ديدگاه كلّي صورت گرفته است:

  ) وسايل عمومي مدرسه1

  آموز) وسايل شخصي دانش2

هاي كتابخانه، وسايل وسايل عمومي شامل وسايل عمومي كالس، توپ و وسايل ورزشي، كتاب

  رايانه است.آزمايشگاه و وسايل سايت 

  وسايل عمومي كالس  �

آموزان، ميز و صندلي معلّم، تخته كالس و وسايل عمومي كالس شامل ميز و صندلي دانش -

  باشد.و ويدئو پروژكتور مي DVDملحقات مربوط به آن، تابلوهاي كالس و پرده و

گردد؛ ين ميعنوان مسئول تعيبراي نگهداري و استفاده صحيح از اين وسايل ، فردي از كالس به

نگهداري و استفاده صحيح، عدم جابجايي  "پذيرد.اين كار توسط معلّم راهنماي هر پايه صورت مي

برعهده اين  "بي مورد وسايل، گزارش خرابي يا نواقص، نظافت و تميزي و اطّالع از وضعيت وسايل 

  سال است.فرد است. مسؤوليت اين فرد براي يك ميان نيم
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  ونه مشكل، نظامت مدرسه، مسؤوليت رفع آن را به عهده خواهد داشت.در صورت بروز هرگ -

هاي بعد از ماست؛ پس به جهت رعايت وسايل كالس جزو اموال مدرسه و متعلق به ما و نسل -

  الناس در حفظ و نگهداري آنها كوشا باشيم.حق
 

  وسايل ورزشي  �

  گردد.رسه انتخاب ميعنوان مسؤول ورزشي كالس، توسط نظامت مددر هر كالس فردي به

هاي ورزشي كالس خود اقدام نموده و توپ ها را از محلّ مربوط تحويل او نسبت به دريافت توپ

آموزان كالس و تحويل گرفتن ها به دانشمسئوليت نـگهداري و حفـظ ، تحويل دادن توپ "گيرد. مي

  "، برعهده اوست. توپ ها از آنان

  اني آن به نظامت مدرسه نيز با مسؤول ورزشي كالس است.ها و خبررساطّالع از وضعيت توپ

ريزي مسابقات و هماهنگي اين امور با نظامت مدرسه و مسؤول ورزشي مدرسه انجام برنامه  -

  پذيرد. مي

هرگونه اقدامي نسبت به تعويض، تعمير و يا جايگزيني وسايل ورزشي ممنوع بوده و بايد با  -

  صورت پذيرد.هماهنگي دفتر نظامت مدرسه  

اگر حين بازي توپي از مدرسه خارج شود، براي بازگشت آن، صرفاً بايد با اطّالع نظامت مدرسه 

  عمل كنيم و از اقدام خودسرانه جداً بپرهيزيم.

  آوردن توپ و وسايل ورزشي شخصي ممنوع است.

  هاي كتابخانه كتاب �

  گردد.كتابخانه زير نظر معاونت پرورشي اداره مي -

كتابخانه مسئولي مستقل دارد كه امور جاري سالن كتابخانه برعهده اوست و ما از ايشان كتاب  -

  دهيم.را تحويل گرفته و پس از مطالعه نيز كتاب ها را به او تحويل مي

ها از ها بايد جداً بپرهيزيم. كسب اطّالعات مربوط به كتابها در قفسهاز جابجا كردن كتاب -

  پذير است.كانمسئول كتابخانه ام

هاي امانتي نيز بايد با مسئول كتابخانه هماهنگ نماييم و براي امانت گرفتن يا تحويل كتاب

  خودسرانه عمل نكنيم.
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ها برسد، با هماهنگي هاي امانتي را بايد حفظ كنيم و در صورتي كه آسيبي به اين كتابكتاب

  مسئول كتابخانه، اقدام به رفع مشكل نماييم.

هاي امانتي بپرهيزيم و ها ، تأخير در بازگشت نداشته باشيم. از كثيف كردن كتابابدر مورد كت

ها مربوط به همه دانش آموزان حال و آينده است؛ پس ها مراقبت نماييم و بدانيم اين امانتاز آن

  ها بكوشيم.الناس را در نظر بگيريم و در نگهداري كتابحق

  وسايل آزمايشگاه �

  آزمايشگاه حاضر باشد، امكان پذير است.مسئول كه در مواقعي  فقط حضور در آزمايشگاه

ها در ساعات غيردرسي با هماهنگي نظامت مدرسه بالمانع است. استفاده از استفاده از آزمايشگاه

  وسايل آزمايشگاه، با اجازه مسئول آزمايشگاه و تحت نظر ايشان بايد صورت پذيرد.

به آزمايش، برعهده فرد يا گروهي است كه آزمايش را انجام مسئوليت نگهداري وسايل مربوط 

دهند.  در زمان بروز مشكل، با هماهنگي متصدي آزمايشگاه، بايد نسبت به رفع مشكل اقدام مي

  نماييم.

انگاري، آسيبي به وسايل وارد آيد موظفيم تا مورد را به اطالع مسئول چنانچه در اثر سهل -

  ماهنگي وي، نسبت به رفع نقص بكوشيم.آزمايشگاه برسانيم و با ه

جزء بسيار مهمي از كار در "بندي ، سكوت و كار گروهي ، دقت و نكات ايمنينظم ، گروه "رعايت 

  آزمايشگاه است و نبايد نسبت به آن كوتاهي صورت پذيرد. 

 تفريح و شوخي در آزمايشگاه و يا استفاده ناصحيح از وسايل، خالف مقررات آزمايشگاه و "

  در صورت بروز چنين رفتارهايي، با فرد، برخورد خواهد شد. "خطرآفرين است. 

  وسايل سايت رايانه  �

  باشد.رايانه، امكان پذير مي حضور در سايت رايانه فقط با حضور مسئول سايت

در صورتي كه بخواهيم از اتاق رايانه در خارج از برنامه استفاده نماييم، بايد حداقل از سه روز قبل 

ا دفتر مدرسه هماهنگ نماييم و در صورت نياز به امكانات و يا برنامه خاصي، بايد قبالً آن را به اطالع ب

  دفتر مدرسه رسانده باشيم.

ها رايانه، به هيچ عنوان وسايل را نبايد جابجا كنيم. و از آنجا كه ايجاد اختالل در سيستم در سايت

موزش شود، بايد بصورت جدي از آن پرهيز نماييم و تواند موجب كندي در روند آها ميو برنامه
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چنانچه باعث تخريب سيستم شويم موظّفيم با هماهنگي مسئول اتاق رايانه آن را رفع نماييم. بديهي 

  افزارها و ... شود برخورد جدي خواهد شد.آموزي كه عمداً موجب خرابي دستگاه يا نرماست با دانش

ت در حين كار با رايانه بسيار مهم است و همه ما بايد سعي كنيم حفظ آرامش، نظم و سكوت و دقّ

  ها كوشا باشيم.اين موارد را جدي گرفته و در رعايت آن

  وسايل شخصي  �

  آورد.آموز با خود به مدرسه ميوسايلي است كه در طول سال تحصيلي دانش

ورزشي و روپوش آزمايشگاه و التّحرير، لباس و ساك اين وسايل شامل: كيف، كتاب و دفتر، لوازم

  باشد.كارگاه مي

اي براي آنان باشند و در صورتي كه وسيلهآموزان موظفند وسايل مورد نياز را همراه داشتهدانش

  شود.آموز نميشود، تا پايان روز تحويل دانشهآورد

  چند نكته مهم:

 تمام وسايل بايد ساده باشند. �

دقّتي در مورد نظمي و بيآموز است و از بي دانشمسئوليت حفظ اين وسايل با    �

 ها بايد بپرهيزيد.آن

 كليه وسايل بايد داراي نام و مشخّصات كامل باشند. �

وسايل شخصي را نبايد به صورت پراكنده و نامرتب در مدرسه رها كرد و بايد        �

 هاي تعيين شده به صورت مرتب قرار داد.ها را در محلآن

ستفاده    � صورت لزوم ا صي، مي     در شخ سي يا فيلمبرداري  ست  از دوربين عكا باي

ــه  آموز آندانش ــه دهد و هنگام تعطيلي مدرس ــبح تحويل دفتر مدرس ها را ص

 مجدداً از دفتر تحويل بگيرد.

ــايلي هم    � ــتفاده از وسـ ، نياز به   DVDو  CDچون حافظه(فلش) و   جهت اسـ

 كسب مجوز از معلم راهنما و دفتر مدرسه مي باشد.

   نوشت افزار �

الك اتود، ماژيك و وســايل جانبي مثل ها، مداد، نويسافزارهايي مانند خودكار، انــواع رواننوشت

  آموزي هستند كه:التّحـريـر دانشگير، پاك كن، تراش، كيـف، جامـدادي و... جزء لوازمغلط
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  بايد حتماً داراي نام و مشخّصات فردي باشند. -

  ايجاد فضاي تجمل و تفاخر به دور باشند.ساده و كاربردي بوده و از  -

  بدون عكس باشند يا آرم نامربوط نداشته باشند. -

  بازي و زينتي يا موارد ديگر نداشته باشند و كاركرد اصلي خود را دارا باشند.   جنبه اسباب -

يمت هاي گران قمارك -جزء لوازم التحرير با مارك يا ويژگي خاص نباشند.(مانند خودنويس طال -

  و يا ساير موارد)

همراه داشتن ماشين حساب در حد متعارف و با درج مشخّصات كامل بالمانع است ولي ماشين  -

  باشد.هاي خاص (رايانه هاي كوچك و...) مجاز نميحساب

، تميز و ساده باشند. از همراه داشتن ها بايد حتماً جلد شده، با مشخّصات كاملها و كتابدفتر -

  هاي غيرمعمول و جلدهاي مصور اجتناب كنيم.اب با عكسدفتر و كت

ها معلوم است، اين لوازم به مالك در صورت پيدا شدن وسايلي كه نام و مشخّصات صاحب آن -

ها معلوم نيست، توسط مدرسه شود ، اما وسايلي كه نام و مشخّصات صاحب آنها بازگردانده ميآن

  به مصارف خاصي خواهند رسيد.

انضباطي است و بايد سعي در جلوگيري از آن بشود؛ در گم كردن وسايل، جزء موارد بيتكرار  -

  در غير اينصورت، واكنش مدرسه را به دنبال خواهد داشت.

  

  

        ج) قواعد انضباطي ديگرج) قواعد انضباطي ديگرج) قواعد انضباطي ديگرج) قواعد انضباطي ديگر

  نقص تكليف  �

عنوان يك خطاي با توجه به نقش مهم انجام تكليف درسي در يادگيري، موارد نقص تكليف به

  شود.مينظر گرفته انضباطي در

با توجه به نقش و اهميت تكليف در يادگيري، همه ما موظّفيم تكاليف درسي خود را كامل و دقيق 

  انجام دهيم.

تعيين نقص تكليف و موجه يا غيرموجه بودن آن، برعهده معلّم درس يا معلم راهنماي هر پايه 

  است.

  نامه آموزشي عمل خواهدشد.شده در آييندر صورت داشتن نقص تكليف، با توجه به مقررات قيد 
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  در مدرسهحضور  �

، دبيران و با توجه به ارزش كار مدرسه و اهميت سادگي در زندگي، همه ما اعم از مسئوالن

آموزان موظفيم تا كمال سادگي و آراستگي را رعايت نمائيم. لذا موارد مربوط به اين نكته مهم دانش

  شويم .ا تحت عناوين زير متذكّر مير

  وضعيت ظاهري �

آموزي موي سر بايد فاقد آرايش و يا مدل خاص باشد. به جهت آراستگي و رعايت شرايط دانش

 همواره را آن و نمايند اصالح خاصي فرم بدون و يكنواخت بطور را خود سر موي موظّفند آموزاندانش

هاي از مواد حالت دهنده مانند ژل و كتيرا و... نبايد استفاده شود و از ايجاد فرم .دندار مي نگه كوتاه

  غيرعادي مو بايد اجتناب نمود.

توانند با وضعيت غيرمتعارف برخورد در صورت عدم رعايت موارد مذكور، تمام اركان مدرسه مي

ست در صورت عدم رعايت نمايند و برخورد اجرايي اين موارد برعهده نظامت مدرسه است. بديهي ا

  اين ضوابط، امكان پذيرش افراد در مدرسه وجود ندارد.

قواعد ذكر شده در تمام ايام حضور در مدرسه، اعم از سال تحصيلي، اردوي تابستاني يا هر وقت 

  ديگر بايد اجرا و رعايت شود.

  پوشاك �

حيط آموزشي باشد. آموزان بايد متناسب با شأن يك فرد مسلمان و هماهنگ با مپوشاك دانش

يكدست تخاب نشود. براي جلب نظر، معرّف لباس گروه يا عده خاصي نباشد. به خاطر تبعيت از مد ان

  و هماهنگ نشده باشد.

هاي تند و زننده باشد. به اندازه فرد باشد. از فاقد آرم، تصوير و مارك باشد. ساده و به دور از رنگ

تفاده نشود. لباس آستين كوتاه يا شلوار تنگ و چسبان و هاي گشاد اسشلوارهاي تنگ و يا پيراهن

دار و... پوشاك مناسب نيستند. تردد در مدرسه با هاي غيرمعمول، ساق دار يا لژ پهن، پاشنهكفش

هاي تابستاني بدون لباس ورزشي و لباس راحتي، خالف ادب اجتماعي است. پوشيدن صندل و كفش

ها آموزي است و بايد جداً از آنآن در مدرسه، خالف نزاكت دانشجوراب يا دمپايي و رفت و آمد با 

  اجتناب نمود.
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پذير نخواهد بود. تمام بديهي است در صورت عدم رعايت، پذيرش افراد در محيط مدرسه، امكان

  افراد مدرسه در جهت اصالح وضعيت ظاهري مسئول هستند و موارد اجرايي با نظامت مدرسه است.

اصرار بر نقض موارد طرح شده، فرد مربوط با نظر شوراي مدرسه از ادامه تحصيل  در صورت تكرار و

  در مدرسه منع خواهد شد و تصميمات مدرسه پس از اطّالع ولي، به اجرا گذارده خواهد شد.

  پول همراه �

همراه داشتن پول براي رفع احتياجات روزانه ضروري است ولي ميزان پول همراه با توجه به 

  آموزان رعايت گردد.آموزي بايد تعريف شده و از جانب دانشكار دانش هايضرورت

آموزان آموزان با اولياي محترم و خود دانشمسئوليت رسيدگي به پول همراه و ميزان خريد دانش

باشد. همراه داشتن پول زياد (به ّد مدرسه ميهاي مؤكروي از توصيهاست و پرهيز از اسراف و زياده

ايد به اطّالع دفتر مدرسه رسانده شود و در صورت تشخيص مدرسه، پول به صورت امانت هر دليلي) ب

در اختيار دفتر مدرسه قرار گيرد. بديهي است در غير اين صورت، مسئوليت نگهدراي مبالغ زياد پول، 

  آموز است.برعهده خود دانش

تومان است  20000حدود  ، 1آموزان دبيرستان دوره ميزان پول همراه و قابل قبول براي دانش

جويي بشود. چنانچه در خصوص كه در خصوص نحوه خرج كردن آن نيز بايد رعايت دقّت و صرفه

  توان در جهت رفع آن اقدام نمود.پول همراه موردي بوجود آيد، با هماهنگي دفتر نظامت، مي

  تأخير ورود �

باشد و زمان محاسبه تأخير از صبح مي 7:05'،  1حداكثر زمان اعالم حضور در دبيرستان دوره 

  است. سال تحصيلييك نيمآموزان، است. مبناي محاسبات تأخير ورود دانش  10:7'ساعت 
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  سال به صورت زير است:نحوه برخورد با تأخير ورود در يك نيم
  

  كسر نمره انضباط  العملعكس  دفعات تأخير

  -  بخشودگي  1

  25/0  مدرسه آموز توسط نظامتتذكّر شفاهي به دانش  2

  3×25/0  نامه كتبي به منزل  3

  4×25/0  احضار ولي  4

  با نظر شورا  اخذ تصميم شوراي مقطع (اخراج موقّت يا دائم)  6

  

  تشخيص موجه يا غير موجه بودن تأخير با مسئولين نظامت است.

  

  غيبت �

خود را تا  اگر به هر دليلي نتوانستيم در مدرسه حضور يابيم، بايد وضعيت و دليل عدم حضور

صبح همان روز به اطّالع مسئولين مدرسه برسانيم؛ در غير اين صورت دفتر مدرسه با تماس  9ساعت 

  تلفني، از وضعيت غايبين مطّلع خواهد شد.

ها نيست و مسئوليت اين امر بر عهده اطّالعات كسب شده دليلي بر موجه يا غيرموجه بودن غيبت

عنوان دليلي قطعي مبني بر موجه بودن اهي پزشك نيز بهنظامت مدرسه است. همچنين ارائه گو

  شود و اين امر بستگي به تشخيص مسئولين مدرسه دارد.غيبت تلقي نمي

نمره از انضباط فرد كسر خواهد  1در صورت تشخيص غيرموجه بودن غيبت به ازاي هر ساعت، 

روز،  1ت غيرموجه به مدت شد و وضعيت غيبت به اطّالع اوليا نيز رسانده مي شود. در صورت غيب

شود و در موارد حاد غيبت غيرموجه، با تصميم شوراي مدرسه، فرد، اخراج فرد غايب، اخراج موقّت مي

  شود.نام سال بعد مواجه مييا با عدم ثبت

  مرخصي �

عنوان مرخصي تلقي آموز جهت عدم حضور وي در مدرسه بهكسب اجازه توسط ولي دانش

مجوز مرخصي بايد با معاون اجرايي مدرسه هماهنگ نماييم و در صورت موافقت براي كسب شود.مي
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توانيم نسبت و استفاده از مرخصي، براي جبران عقب ماندگي درسي با همكاري معلمين راهنما، مي

  به جبران وضعيت خود اقدام نماييم.

يا ... در شوراي ها و ارائه مجوز مرخصي در موارد خاص مانند سفر، معالجات پزشكي، آزمون

صرف اطّالع، «شود و دبيرستان بررسي و در صورت موافقت و تشخيص ضرورت، با آن موافقت مي

اسفندماه)  28و  27روزهاي آغازين سال تحصيلي (اول مهر) و پاياني (» دليل بر مجوز داشتن نيست.

و عدم حضور در اين  التعطيلين جزو روزهاي كاري هستندفروردين) و روزهاي بين 14و شروع سال (

  ايام، به منزله غيبت غيرموجه است.

(چنانچه اين روزها با روزهاي تعطيل تالقي پيدا كنند يا از طرف دولت تعطيل اعالم شود، از قاعده 

  فوق مستثني خواهد بود.)

  محروميت �

 آموزي از ادامه حضور دردر روند كار مدرسه، برخي مواقع به داليل مختلف ممكن است دانش

  هاي جاري محروم گردد.برخي از برنامه

  در صورت بروز چنين وضعيتي، فرد موظف است به نظامت مدرسه مراجعه نمايد.

پيگيري و اصالح موارد منجر به محروميت، برعهده معلم راهنما و نظامت است و اركان ديگر 

  مدرسه، در اين خصوص مسئوليت مستقيم ندارند.

آموز كسر خواهد شد و وضعيت وي به اطّالع نمره از انضباط دانش 5/0به ازاي هر بار محروميت 

شود. در مواردي كه محروميت تكرار شود، در مورد فرد مزبور، در شوراي اولياي محترم نيز رسانده مي

  گيري شده و بر اساس آن اقدام خواهد شد.مدرسه بحث و تصميم

  اخراج از كالس �

خراج شود، موظّف است ضمن پذيرش و رعايت ادب،  از آموزي به هر دليل از كالس ااگر دانش

  كالس خارج شود و عدم حضور خود در كالس را به اطّالع نظامت مدرسه برساند.

  انضباطي دليل اخراج از كالس باشد وضعيت فرد مزبور به شكل زير خواهد بود:در صورتي كه بي
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  كسر نمره انضباط  العملعكس  موارد اخراج

  1  اطّالع وضعيت به خانواده  بار اول

  بار دوم
صميم      ضباط و ت سر نمره ان گيري دعوت ولي و ك

  در مورد وضعيت فرد
1  

بار سوم و 

  بيشتر
  با تصميم شورا  گيري در شوراي مدرسهبحث و تصميم

  

  بازديدها �

شود، ولي ما به هر چند بازديد كردن از محل خاص ، از نظر محيطي، محيط مدرسه تلقي نمي

دانش آموز و فردي منظم، ملزم به رعايت نكات انضباطي بيشتر نسبت به داخل مدرسه هستيم؛ عنوان 

  اي ماست.چرا كه رفتار ما نمايانگر شخصيت و تربيت مدرسه
  

  

  

 


