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اي آرام و اگر مدرسه را محلّي براي کسب علم و معرفت بدانيم، همواره بايد بکوشيم تا مدرسه

قانون  زافضايي مناسب رشد و تکامل ايجاد نماييم. و اين مسئله مهم در پرتو قانونمندي و تبعيت 

 پذير است.امکان

 اي از مقرّراتي است که بايد بدانيم و به آن عمل کنيم.اين جزوه خالصه



 درسهمرات مربوط به فضاهاي مقرّ( لفا

 راهروها

 .قبل از مراسم صبحگاه نبايد در راهروها باشيم 

  ،خوردن، آشاميدن، بازي، شوخي و دويدن در هر شرايطي و در هرحضور با لباس ورزشي 

ورد ساعتي در راهروها خطاست و نبايد انجام پذيرد و در غير اين صورت با فرد خاطي برخ

 خواهد شد.

 کنيم.هاي تفريح را در حياط مدرسه بوده و از رفت و آمد در راهروها جداً خودداري ميزنگ 

 باشد.تجمع مقابل اتاق معلمين و ورود به آن مجاز نمي 



 نمازخانه

 ّفظ ترين عبادت ما مسلمين است. پس حسي است؛ محلّ باالترين و اصلينمازخانه محلّ مقد

هاي حرمت اين محل بر همه ما واجب است. خوردن تغذيه، شوخي و بازي، سر و صدا و خنده

ز از هاي مربوط و پراکندگي و... همه جزء موارد خطا است. ضمن پرهيبلند، ننشستن در محل

 شعائر ديني بکوشيم.اين گونه اعمال بايد نسبت به حفظ 

 :موارد استفاده از نمازخانه به شرح زير است 

 اوليا ها، مطالعه و کارگروهي، جلسهها و برنامهبرگزاري نماز جماعت، مناسبت
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 گردد.برگزار مي زير ، مطابق برنامهنماز جماعت ظهر و عصر در طول سال تحصيلي 

 شش ماهه اوّل سال تحصیلی
 ششم

 ۱۲:3۰تا  ۱۲:۱۰

 هفتم و هشتم

 ۱۲:۵۰تا  ۱۲:3۰

 ۱۴:۴۵تا  ۱۴:۱۵: به صورت مشترک پس از تعطیالت سال جدید

 

 تر بدانيم.حضور در نماز جماعت را در زمان برگزاري آن بايد بر هر کاري مهم 

 م و در هر در زمان حضور در نمازخانه قبل و بعد از نماز بايد آرامش حين نماز را داشته باشي

رود هاي نماز جماعت در بدو وشرايطي از ايجاد آشفتگي و ناآرامي بپرهيزيم. پر کردن صف

 از جمله اين موارد است.

 در محلّي  اگر به هر دليلي از شرکت در نماز جماعت معذور بوديم، بايد با اطّالع ناظم مدرسه

 .اقامه نماييمنماز را به صورت فرادي  ،کند بمانيم و در اوّلين فرصتکه او تعيين مي



 ين آموزان بايد در اهاي رسمي است و همه دانشهاي مدرسه جزء برنامهها و مناسبتبرنامه

 ها شرکت فعّال داشته باشند.برنامه

 هاي مدرسه، در عين حفظ نظم و آرامش و سکوت، بايد آداب حضور در در تمامي برنامه

راز مورد، شوخي و خنده، ايجاد همهمه، ابهاي بيپرهيز از صحبت) جلسه را رعايت نماييم.

حوصلگي و خستگي، خواندن و نوشتن مطالب غيرضروري در حين برنامه، نشستن بي

 (را مدنظر داشته باشيم. ...غيرمتعارف و ناهماهنگ، پراکندگي در نشستن و 

 معلّم  بايد ضمن هماهنگي با اي معذور باشد،آموزي به هر دليل از شرکت در برنامهاگر دانش

ز در کند مستقر شود و تا پايان مراسم نيراهنماي خود در محلّي که ناظم مدرسه تعيين مي

ي همان محل مشغول کارهاي مربوط به خود باشد و از رفت و آمدهاي غيرضروري و يا سرکش

 به نمازخانه و ساير اماکن جدّاً پرهيز نمايد.
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 الذکر باعث اخراج فرد از جلسه شده يا عدم رعايت موارد فوق ايجاد تنش در فضاي جلسه و

ها بکوشيم تا چنين و نظامت مدرسه با فرد مذکور برخورد خواهد نمود. پس براي حفظ حريم

 اتّفاقي نيفتد.



 هاي مطالعه در نمازخانه يا به صورت آزاد است و يا به صورت کار گروهيزمان 

 علم با هماهنگي م توانندآموزان ميدليل کالسي تشکيل نشود، دانش هايي که به هردر زمان

 از نمازخانه جهت مطالعه استفاده نمايند. راهنما،

 طالعه و... در طول م هاي غيردرسي، صحبتکارهاي متفرقه غير از مطالعه اعم از بازي، شوخي

پربار  وفرصتي مغتنم  نماييم تا زمان مطالعهدر نمازخانه نبايد انجام گيرد و همگي سعي مي

 باشد.
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 کتابخانه

 مطالعه وجهت امانت گرفتن و ظهر  بازيزمان و  تعيين شدهتفريح  هايکتابخانه در زنگ 

 پذيراي مراجعين خواهد بود. تحقيق و پژوهش

  کليف تو همچنين انجام از همراه داشتن کيف و وسايل غيرضروري هنگام مراجعه به کتابخانه

 نماييم.خودداري نموده و نظم و سکوت محل را رعايت ميدرسي در کتابخانه 

  گردد.روز کاري تأخير در تحويل کتاب مورد انضباطي ثبت مي 3به ازاي هر 



 ناهارخوري

 هاي خاص و زمان و چگونگي حضور در سالن ناهارخوري برعهده نظامت است و بايد در زمان

 شده و به صورت صف منظّم به ناهارخوري مراجعه نماييم. اعالم 

 لنيم سال اوّ

 پايه هشتم پايه هفتم پايه ششم  

 12:15تا  11:45 11:55تا  11:25 11:45تا 11:15 روزهاي زوج

 نيم سال دوم

 12:15تا  11:45 11:55تا  11:25 11:45تا 11:15 روزهاي زوج

 

 د. آرامش و سکوت ناهارخوري بايد کامالً رعايت شو ،در حين گرفتن غذا و زمان صرف غذا

 گردد، بايد از پراکندگي در نشستن پرهيزهاي مختلف تعيين ميمحل صرف غذا براي پايه

 نماييم و نبايد در محل توزيع غذا، آبدارخانه و قسمت معلّمين تردّد نماييم.

 نظامت  ده ظهر تنها با اجازههاي اعالم شآموزان در سالن غذاخوري، خارج از زمانحضور دانش

 باشد.مجاز مي

 مانده در ظروف و انتقال آن پس از صرف غذا برعهده هر فرد مسؤوليت تخليه غذاي باقي

آموزان انجام توسّط دانش ، مطابق برنامهاست و نظافت سالن غذاخوري پس از اتمام غذا

 آموزيمسئولين دانشوسّط شود. و نظارت بر نظافت و ساير موارد مربوط به ناهارخوري تمي
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گردد. در مورد غذا بايد دقّت نماييم تا اسراف صورت نگيرد و به ميزان الزم غذا بررسي مي

 گرفته شود.

  تعطيل است و هاي هفتم و هشتم براي پايهسالن غذاخوري در ايّام ماه مبارک رمضان

ماهنگي باشند، بايد به نظامت مدرسه مراجعه و با هآموزاني که از گرفتن روزه معاف ميدانش

 خود استفاده نمايند.ي غذاو  تغذيهکامل از مکاني خاص جهت صرف 

 يز ها مانند کالس آشپزي و ... ناز فضاي ناهارخوري مدرسه براي برگزاري برخي از کالس

 شود. استفاده مي



 آزمايشگاه

 آموزان مطابق برنامه درسي در هفته يک جلسه در آزمايشگاه حضور خواهند داشت.دانش 

  باشد.آزمايشگاه حاضر باشد مقدور ميمسؤول که در مواقعي حضور در آزمايشگاه فقط 

 مشخصات سفيد که شخصي روپوش با آزمايشگاه در کار هنگام معلّمان و آموزانحضور دانش 

 .باشدمي است، شده نوشته آن جيب روي آنها

 و  و توجه به نکات رعايت نظم، استفاده صحيح از وسايل و امکاناتآموزان ملزم به دانش

 باشند.تاسيسات ايمني آزمايشگاه مي

 شود، مسئول وسايل به آسيب موجب توجّهيبي اثر بر يا عمداً آموزيدانش که مواردي در 

 .خواهد بود جبران خسارت



 اجتماعات سالن

 و برگزاري مراسم محل با توجه به وسعت و ظرفيت آن، ، ۱اجتماعات در دبيرستان  سالن

 .باشدمي اوليا جلساتها، انتخابات انجمن اولياي مقاطع و ساير مناسبت

 اميدن، خوردن و آشجهت، بحث و گفتگو با صداي بلند، شوخي، بازيايجاد سر و صدا، تردّد بي 

 .باشدميممنوع  عاتاجتماو... در سالن 
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 ماهنگ رفت و آمد به اتاق کنترل سالن ممنوع است و موارد مربوط را بايد با مسؤول سالن ه

 نمود.



 حياط مدرسه

 ه آموزان از اين درب وارد مدرسآموزان درب اصلي حياط است و همه دانشمحلّ ورود دانش

 شوند. مي

  پذير است. امکانآموزان از مدرسه فقط با مجوز نظامت دانشخروج 

 ب و جزوهانوشتن هر نوع تکليف و تمرين در حياط مدرسه ممنوع است و صرفاً مطالعه کت 

 پذير است.امکان

 ّباشد و آموزي قبل از صبحگاه آماده ميتهاي دانشاليّفضاي حياط مدرسه جهت ورزش و فع

 .بهره مند شوند زمانتوانند از اين آموزان ميدانش

 ذيردپانجام مي از سوي نظامت در حياط مدرسه طبق برنامه تعيين شدهها و ورزش بازي. 

  يل دادن تحو ده که درآموزان انتخاب شمسئوليني از دانش ،از وسايل بازي بهتربراي  استفاده

نمايند و در صورت بروز مشکل موظّف به آموزان همکاري ميوسايل به ديگر دانش

  .باشندرساني به نظامت مياطّالع

 سي هايي مانند جاکيفي، جالباآموزان محلجهت وسايل همراه دانشر هنگام حضور در حيات د

اده و بايد توانند وسايل خود را در آنجا قرار دآموزان ميو... در نظر گرفته شده است که دانش

 ايند. درجدّاً پرهيز نم و قرار دادن وسايل بر روي سکوها ريختگي در حياطهمنظمي و بهاز بي

 غير اين صورت نظامت مدرسه با فرد نامنظّم برخورد انضباطي خواهد نمود.

 سه است ( مستلزم داشتن اجازه کتبي از دفتر مدر۲رفتن به مقاطع ديگر )دبستان يا دبيرستان

 و بايد دقّت نماييم جهت ورود و خروج مدرسه، از مقاطع ديگر تردّد ننماييم.

  ماييم.نموارد بهداشت و نظافت حياط را کامالً رعايت پس از استفاده از مواد غذايي، بايد 

 هاي ظهر و صبح توسّط دفتر مدرسه اعالم بازي در حياط مدرسه آزاد است و زمان بازي

 هاي ديگر بپرهيزيم.ها از تداخل در بازي کالسکنيم تا با رعايت دقيق اين زمانگردد. دقّت مي
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 بازي  فاده صحيح از آنها و عدم جابجايي وسايلو است نگهداري وسايل ورزشي موجود در حياط

ها دقّت کافي آموزان است و بايد در استفاده از آنبرعهده کليّه دانش(  )مانند تير دروازه

 عمل آوريم.به



 محوّطه سرپوشيده

 آموزي و جاکيفي هاي دانشفضاي سرپوشيده حياط به منظور تنيس روي ميز، استفاده از فايل

سم در نظر گرفته شده است و همچنين محلّي است که در ايّام بارندگي براي تردّد و مرا

 . ها نبايد صورت پذيردصبحگاه قابل استفاده است، پس دويدن و بازي کردن در اين قسمت

 زها ها يا خوردن مواد غذايي روي ميي تنيس روي ميز و يا نوشتن روي آننشستن روي ميزها

 شود که کارايي اصلي اين قسمت مخدوش گردد.کار درستي نيست و باعث مي

 آموزان خواهد بازي تنيس روي ميز توسّط دفتر مدرسه به اطاّلع دانش به هاي مربوطزمان

 رسيد.

 ها و يا روي ميز نوتها، کنار سجاکيفي، روي فايل هايي مانندقراردادن وسايل اضافي در محل

نظمي است و از اين کار بايد پرهيز نمود. در صورت مشاهده، وسايل پنگ موجب بيپينگ

 آوري شده و با فرد خاطي برخورد انضباطي صورت خواهد گرفت.جمع

  طالعه مدرسه ممنوع است و صرفاً م محوّطه سرپوشيدهنوشتن هر نوع تکليف و تمرين در

 پذير است.ب و جزوه امکاناکت

 به جهت نزديکي فضاهايي مانند دفتر مدرسه و اتاق مالقات اوليا، رعايت آرامش محيط 

 سرپوشيده بسيار مهم و قابل دقّت است و بايد در ايجاد فضاي آرام اين محل بکوشيم.



 کارگاه

 سازي فوق برنامه آماده هاي کار و فناوري، هنر وکارگاه حرفه و فن جهت برگزاري کالس

 گرديده است.
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 مشخصات خاکستري که شخصي روپوش با کارگاه در کار هنگام معلّمان و آموزانحضور دانش 

 .باشدمي است، شده نوشته آن جيب روي آنها

 به  آموزان ملزم به رعايت نظم و نظافت، استفاده صحيح از وسايل و امکانات و توجهدانش

 باشند.مينکات ايمني کارگاه 

 شود، مسئول وسايل به آسيب موجب توجّهيبي اثر بر يا عمداً آموزيدانش که مواردي در 

 .خواهد بود جبران خسارت



 سالن امتحانات

 هاي اعالم ها و در زمانحضور در سالن امتحان و يا راهروي قسمت فوقاني به جز ايّام آزمون

وردن مقابل سالن باعث ايجاد ناآرامي و بر هم خشده ممنوع است. تجمّع قبل از آزمون در 

 هاي درس مي شود و بايد جدّاً از آن بپرهيزيم.آرامش کالس

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

ي برهم خوردن آرامش سالن خواهد شد و در صورت بروز به عنوان يک تخلّف انضباطي تلقّ

 گردد.مي

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

 ها دقّت نماييم.بايد در انجام آن

 رت پذيرد.ها بايد با هماهنگي معلّم راهنما و نظامت صوحضور در سالن در مواقع غير از آزمون 



 ساير اماکن

 گر ادب و شخصيتدر دفاتر مختلف مدرسه نمايانورود و حضور ما  بايد بدانيم که نحوه 

موزش، آماست. قبل از ورود به دفاتر مختلف اعم از دفتر مديريت، نظامت، معلّمين راهنما، 

حترام و ادب مالقات و... بايد ضمن اجازه گرفتن، شئونات افراد و دفاتر را رعايت نموده و با ا

 در آن جا حضور يابيم.
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 ين، هاي بهداشتي طبقات، آبدارخانه، اتاق معلّماکن مانند سرويساز حضور در برخي از ام

ن پشت ساختمان مدرسه و راهروي مقابل سال غذاخوري معلّمين، استراحت معلّمين، باغچه

 امتحانات جدّاً خودداري نماييم.

 تناب هاي کاري مدرسه اجبه جهت جلوگيري از شلوغي و ازدحام راهرو، از تجمع پشت در اتاق

 يم.نماي
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 ب( مقرّرات مربوط به وسايل

 بررسي قواعد و قوانين مربوط به وسايل از دو ديد کلّي صورت گرفته است.

 وسايل عمومي مدرسه

وسايل عمومي شامل وسايل عمومي کالس، توپ و وسايل ورزشي، کتب کتابخانه، وسايل 

 آموزي است.، وسايل کارگاه رايانه و فايل دانشو کارگاه حرفه و فن آزمايشگاه

  و  آموزان، ميز و صندلي معلّم، تخته کالسيصندلي دانشميز و وسايل عمومي کالسي شامل

آموزان باشد که تحويل دانشو پرده مي ، ساعت ديواريملحقات مربوط به آن، تابلوهاي کالسي

 است.

  گردد. يمعنوان مسؤول تعيين براي نگهداري و استفاده صحيح از اين وسايل، فردي از کالس به

پذيرد. نگهداري، استفاده صحيح، عدم اين کار توسط معلّم راهنماي هر پايه صورت مي

وسايل  مورد وسايل، گزارش خرابي يا نواقص، نظافت و تميزي و اطّالع از وضعيتجايي بيجابه

 باشد.بر عهده فرد مسؤول مي

  عايت هاي بعد از ماست. پس به جهت رما و نسلوسايل کالسي جزء اموال مدرسه و متعلّق به

 ها کوشا باشيم.النّاس بايد در حفظ و نگهداري آنحق

 يا  آموزي به ميز و صندلي خود و يا وسايل ديگر کالس عمداً آسيب برساند وچنانچه دانش

يي مطابق تصميم معاون اجرابا نوشتن يا کندن موجب خرابي وسايل شود، ضمن رفع نواقص، 

و رعايت  اطّالع به ولي و محروميت وي از کالس وجود دارد. لذا بايد در حفظ، نگهدارين امکا

 موارد فوق به طور جدّي بکوشيم.
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 هاي گردد تا نسبت به دريافت توپدر هر کالس فردي به عنوان مسؤول ورزشي انتخاب مي

 مدرسه تحويل گيرد.ها را از نظامت ورزشي کالس خود اقدام نموده و توپ

 ت.ها بر عهده مسؤول ورزشي کالس اسمسؤوليت نگهداري، حفظ و در اختيار قرار دادن توپ 

 ت.ها و خبررساني آن به دفتر نظامت نيز با مسؤول ورزشي کالس اساطّالع از وضعيت توپ 

 نده يريزي مسابقات و هماهنگي اين امور با نظامت و مسؤول ورزشي مدرسه توسّط نمابرنامه

 پذيرد.ورزشي کالسي انجام مي

 ها بايد با هماهنگي هرگونه اقدامي نسبت به تعويض، تعمير و يا جايگزيني وسايل ورزشي کالس

 دفتر نظامت صورت پذيرد.

 در  اگر در حين بازي توپي از مدرسه خارج شود، صرفاً بايد با اطاّلع نظامت مدرسه سعي

 جدّاً بپرهيزيم. بازگشت آن نماييم و از اقدام خودسرانه

 .آوردن توپ و وسايل ورزشي اضافي با هماهنگي نظامت مدرسه بالمانع است 

 آموزان حتماً بايد داراي نام و مشخّصات کامل باشد.وسايل ورزشي مربوط به دانش 

 هاي الزم بين کالس و مسؤول ورزشي مدرسه توسّط نماينده ورزشي کالس تمام هماهنگي

 گيرد.انجام مي

 باشدنمي مجاز نمازخانه و ساختمان در ورزشي لباس با حضور. 



  گردد.پرورشي اداره مي بخشکتابخانه زير نظر 

 هده عتمامي موارد نظمي و امور جاري سالن کتابخانه بر  کتابخانه مسؤولي مستقل دارد که

 دهيم.اوست. ما کتاب را از ايشان تحويل گرفته و پس از مطالعه نيز به ايشان تحويل مي

 ي يا است، بايد از جابجايبندي گرديدهاز آن جا که هر کتاب با توجه به موضوعي خاص طبقه

انه اطاّلعات مربوط به کتب از مسؤول کتابخ ها بپرهيزيم. کسبايجاد تغيير در کتب قفسه

 پذير است.امکان
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 م.براي امانت گرفتن يا تحويل کتب امانتي نيز بايد با مسؤول کتابخانه هماهنگ نمايي 

 رتي که و در صوو در موعد مقرر به کتابخانه بازگردانيم هاي امانتي را بايد حفظ کنيم کتاب

 جبران برآييم.ها برسد، درصدد آسيبي به اين کتاب

  محدودشدن در زمان امانت، امانت ندادن کتاب در يکباعث تاخير در بازگرداندن کتاب 

اط خواهد انضب امانت ندادن کتاب در طول سال تحصيلي همراه با کسر نمره يا دوره زماني کوتاه

 شد.

 مسئول آموزان با مشورت معلمين راهنما، جهت انجام امور روزانه کتابخانه، از بين دانش

 کتابخانه انتخاب خواهد شد.



 ي ها در ساعات غيردرسي فقط با حضور مسؤول آزمايشگاه و هماهنگاستفاده از آزمايشگاه

ظر ننظامت مدرسه بالمانع است. استفاده از وسايل آزمايشگاه با اجازه مسؤول آن و تحت 

 ايشان بايد صورت پذيرد.

  مربوط به آزمايش برعهده فرد يا گروهي است که آزمايش را مسؤوليت نگهداري وسايل

شکل مدهند. در زمان بروز مشکل با هماهنگي مسؤول آزمايشگاه بايد نسبت به رفع انجام مي

 اقدام نماييم.

 ع مسؤول انگاري آسيبي بر وسايل وارد آيد، موظّفيم تا مورد را به اطاّلچنانچه در اثر سهل

 هماهنگي وي نسبت به رفع نقص بکوشيم. آزمايشگاه برسانيم و با

 ي از نکات ايمني جزء بسيار مهمّ بندي، سکوت و کارگروهي، دقّت و رعايترعايت نظم، گروه

کار در آزمايشگاه است و نبايد نسبت به آن کوتاهي صورت پذيرد. تفريح و شوخي در 

روز، ت و در صورت بآزمايشگاه و يا استفاده ناصحيح از وسايل خالف مقررات آزمايشگاه اس

 موجب برخورد با فرد خواهد شد.
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 باشد.حضور در کارگاه کامپيوتر فقط با حضور مسؤول مربوط مجاز مي 

 ل در در کارگاه کامپيوتر به هيچ عنوان نبايد وسايل را جابجا کنيم. همچنين ايجاد اختال

هيزيم روند آموزش خواهد شد و بايد از اين کارها بپرها نيز موجب کندي ها و برنامهسيستم

ر آن را و چنانچه عمداً باعث تخريب سيستم شويم موظّفيم با هماهنگي مسؤول کارگاه کامپيوت

افزارها موجب کندي آموزي که عمداً با خرابي دستگاه يا نرمرفع نماييم. بديهي است با دانش

 روند آموزش شود، برخورد جدّي خواهد شد.

 ايد حفظ آرامش، نظم و سکوت و دقّت در حين کار با کامپيوتر بسيار مهم است و همه ما ب

 ها کوشا باشيم.سعي کنيم اين موارد را جدّي گرفته و در رعايت آن



 ند فايلي را جهت نگهداري وسايل شخصي در اختيار دارهاي هفتم و هشتم آموزان پايهدانش

آن  را در حجم و فاسدنشدنيکممجاز  لوازم ورزشي و آزمايشگاهي و ساير مواردها، تا کتاب

 قرار دهند.

  آموزي مجاز نيست.در فايل دانشلوازم استخر، لباس ورزشي و انواع خوراکي نگهداري 

 ها کامالً کوشا باشيم.ها کامالً تميز و مرتّب باشند و در نگهداري آنبايد دقّت شود اين فايل 

 ه و د فايل بر عهده خودمان است و در صورت مفقود شدن بايد قفل جديد تهيّه کردحفظ کلي

مراجعه  يک کليد آن را به دفتر مدرسه بازگردانيم. در صورت جاگذاشتن کليد به ازاي هر بار

 مورد انضباطي ثبت خواهد شد.

 ز اقدامات ايده و ها بايد به اطّالع دفتر نظامت رستمامي موارد مربوط به خرابي يا نواقص فايل

 تعميري خودسرانه بپرهيزيم.

 يفي، شود و موارد کثها توسط نظامت مدرسه بازديد ميسال فايلهاي ميان نيمدر زمان آزمون

 نظمي و... موجب محروميت فرد از داشتن فايل خواهد شد.خرابي، آشفتگي و بي
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 آموزان تحويل داده آموزي در هفته دوم مهرماه توسط نظامت مدرسه به دانشفايل دانش

 .در حفظ آن کوشا بود ستيپس باي .شودتحويل گرفته مي نيمه دوم ارديبهشتشود و در مي

ها کمک کارگيري دراز مدّت آننگهداري و استفاده صحيح از وسايل، در حفظ و بهتذکّر: 

ها وارد اي به آنچه به جهت استفاده غلط و نادرست از اين وسايل صدمهنمايد. لذا چنانمي

 گردد، جبران آن به عهده فردي است که موجبات اين امر را فراهم نموده است.


آورد. آموز در طول سال تحصيلي با خود به مدرسه ميوسايل شخصي شامل وسايلي است که دانش

گاه و و ساک ورزشي، روپوش کار،  لباس نوشت افزاردفاتر، درسي و کتابخانه،  کتب)مانند کيف، 

 (آزمايشگاه

  ساده باشند. آموزي )غيرلوکس و تجمالتي( وبايستي مطابق با شان دانشتمام وسايل 

 لشهاي فوق برنامه آوردن وسايلي همچون انواع دوربين، فجهت ارائه تحقيق و يا فعاليت، 

CD و گرفتن  هاي مهندسي و امثال آن تنها با هماهنگي معلّم راهنماي پايهماشين حساب، انواع

 باشد.مدرسه بالمانع مي برگ مجوز از دفتر

  ها دقّتي در مورد آننظمي و بيبا خودمان است و بايد از بيشخصي مسؤوليت حفظ وسايل

 بپرهيزيم.

 زمان  شود، مدرسه در نگهداري تامي آموز که مجوّز گرفتهدر مورد وسايل اضافي همراه دانش

 استفاده، سپس بازگشت آنها به منزل کمک خواهد کرد.

 ام آموز، شامل نام و نبايست داراي مشخصّات کامل دانشآموز ميکليّه وسايل همراه دانش

 خانوادگي و کالس باشد.

 کمال به ملواز اين است معلوم هاآن صاحب مشخّصات و نام که وسايلي شدن پيدا صورت در 

 .شودمي بازگردانده هاآن

 ا با واکنشتکردن وسايل نيز جزء موارد انضباطي است و بايد جدّاً از آن بپرهيزيم تکرار در گم 

 مدرسه مواجه نشويم.
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 ال سپايان در در ايّام مختلف عمومي اي که مشخّصات ندارند پس از اعالم وسايل پيدا شده

 .با نظر مدرسه به مصرف خواهند رسيد تحصيلي

 ها را در وسايل شخصي را نبايد به صورت پراکنده و نامرتّب در مدرسه رها کرد و بايد آن

 هاي تعيين شده به صورت مرتّب قرار دهيم.محل

 تاپ، همراه داشتن تجهيزات آموزشي خاص مانند دوربين، لپCDنگي ، يا ... بدون هماه

 باشد. پذير نميا و نظامت مدرسه امکانقبلي با معلّم راهنم

 آموز آموز به همراه داشتن تلفن همراه، ولي دانشدر صورت نياز دانش: تذکّر

الع داده و موافقت مدرسه را جلب بايست روزهاي قبل به نظامت مدرسه اطّمي

ن نمايد. در اين صورت تلفن همراه صبح به دفتر مدرسه تحويل و هنگام تعطيل شد

 شود.آموز عودت داده ميدانشبه 


بي مثل ها، ماژيک و وسايل جاننويسخودکار، خودنويس، انواع روانمداد، افزارهايي مانند نوشت

 ه بايد:آموزي هستند کالتّحرير دانشا جامدادي و... جزء لوازميکن، تراش، کيف گير، پاکالک غلط

 باشند.حتماً داراي نام و مشخّصات فردي  -

ني، و دور از مساااايل تبليغاتي، تزئي   سااااده و کاربردي بوده و بدون عکس يا آرم نامربوط     -

 د.قيمت، بدون عکس و تصوير نامربوط يا داراي جنبه تفاخر باشنگران

 .بازي و يا موارد ديگر نداشته باشند و کارکرد اصلي خود را دارا باشندجنبه اسباب

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

 باشد.هاي خاص )کامپيوترهاي کوچک و...( مجاز نميحسابماشين

 مراه داشتن هها نيز بايد حتماً جلد شده با مشخّصات کامل تميز و ساده باشند. از دفاتر و کتاب

 هاي غيرمعمول و جلدهاي مصّور اجتناب کنيم.دفتر و کتاب با عکس

 درباره که در بخش قبلي درج گرديده است،  ،ات مربوط به وسايل شخصي پيدا شدهمقرر

 گردد.آموزي نيز اعمال مينوشت افزار دانش
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 ج( قواعد انضباطي ديگر

 نحوه حضور در مدرسه

آموزان شبا توجّه به ارزش کار مدرسه و اهمّيّت سادگي در زندگي همه ما اعم از مسؤوالن، دان

ن نکته مهم را موظّفيم تا کمال سادگي و آراستگي را رعايت نمائيم؛ لذا موارد مربوط به ايو دبيران، 

 شويم:تحت عناوين زير متذکّر مي

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

ر نظر و حدّ متعارف و معمولي د باشداصالح شده  به طور يکنواخت و بدون فرم خاصي و باشد

د و از ايجاد دهنده مانند ژل و کتيرا يا سشوار و... نبايد استفاده شوگرفته شود. از مواد حالت

 هاي غيرعادي مو بايد اجتناب نمود.فرم

  ا هر يقواعد ذکر شده در تمام ايّام حضور در مدرسه اعم از سال تحصيلي، اردوي تابستاني

 ا و رعايت شود.وقت ديگر بايد اجر

 يش رآموزاني که موي صورت آنها احتياج به اصالح دارد مجازند با ماشين اصالح فقط دانش

 خود را کوتاه نمايند.



 آموزان بايد متناسب با شأن يک فرد مسلمان و هماهنگ با محيط آموزشي پوشاک دانش

 باشد.

 ازه فرد هاي تند و زننده باشد. به اندگدور از رنفاقد آرم، تصوير و مارک باشد. ساده و به

، با چسبان هاي تنگ يا گشاد استفاده نشود. پيراهن آستين کوتاه يا شلوار تنگ وباشد. از لباس

دار و... دار يا لژ پهن، پاشنههاي غيرمعمول، ساقو کفش تعداد جيب غيرمعمول و تزئيني

دانده آموز خاطي به منزل بازگرت دانشتواند لباس و کفش مناسبي باشد. در غير اين صورنمي

 شود.مي

 هاي روشن بخصوص سفيد براي شلوار استفاده ننمايند.آموزان از رنگدانش شودتوصيه مي 
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 ن تردّد در مدرسه با لباس ورزشي و لباس راحتي خالف ادب اجتماعي است. همچنين پوشيد

 آمد به مدرسه خالف نزاکتهاي تابستاني بدون جوراب يا دمپايي در رفت و صندل و کفش

 ها اجتناب نمود. بديهي است در صورت عدم رعايت،آموزي است و بايد جدّاً از آندانش

الح پذير نخواهد بود. و تمام افراد مدرسه در جهت اصپذيرش افراد در محيط مدرسه امکان

 وضعيت ظاهري مسؤول هستند و موارد اجرايي با نظامت مدرسه است.

 آموز خاطي با نظر شوراي مدرسهو اصرار بر نقض موارد طرح شده، دانش در صورت تکرار 

ذاشته گاز ادامه کار در مدرسه منع خواهد شد و تصميمات مدرسه پس از اطاّلع ولي به اجرا 

 خواهد شد.



آموزي هاي کار دانشهمراه داشتن پول ضروري است ولي ميزان پول همراه با توجّه به ضرورت

 آموزان رعايت گردد.ايد تعريف شده و از جانب دانشب

 آموزان با اولياء محترم و خود مسؤوليت رسيدگي به پول همراه و ميزان خريد دانش

 باشد.هاي مؤکّد مدرسه ميروي از توصيهآموزان است و پرهيز از اسراف و زيادهدانش

 ورت درسه رسانده شود و در صهمراه داشتن پول زياد به هر دليلي بايد به اطاّلع دفتر م

 تشخيص مدرسه پول به صورت امانت در اختيار دفتر مدرسه قرار گيرد. بديهي است

 آموز است.ي مبالغ زياد پول برعهده خود دانشاردر غير اين صورت مسؤوليت نگهد

 ص تومان است که در خصو ۵۰،۰۰۰آموزان دبيرستان حدود ميزان پول قابل قبول براي دانش

 جويي را نمود.رج کردن آن نيز بايد رعايت دقّت و صرفهنحوه خ

 ه بباشند و در صورت نياز آموزان مجاز به خريد غير متعارف از فروشگاه مدرسه نميدانش

 هاي الزم را با نظامت بعمل آورند.خريدهاي خاص الزم است هماهنگي

 توان در جهت امت ميوجود آيد با هماهنگي دفتر نظچنانچه در خصوص پول همراه موردي به

 رفع آن اقدام نمود.
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  باشد و زمان محاسبه تأخير در دبيرستان ازصبح مي 7:۱۰زمان حضور در دبيرستان 

 سال تحصيلي است.آموزان يک نيماست. مبناي محاسبات تأخير ورود دانش 7:۱۵ساعت 

  دتر از باشد. از اولياي محترم خواستاريم فرزند خود را زوباز مي 6:۴۵درب مدرسه از ساعت

 ند.نياورساعت ذکر شده به مدرسه 

 باشد.دقيقه )موجّه يا غيرموجّه( به کالس مجاز نمي ۱۵آموز با تأخير بيش از ورود دانش 

  باشد. مي ۱۲:3۰شتبه ساعت پنجروزهاي و در  ۱۵:۰۰ ساعتزمان پايان کار مدرسه 

  هاي و در روز ۱3:۱۰حضوري در روزهاي زوج  پايان کار مدرسه در حالت مجازي و نيمهزمان

 .باشدمي ۱۲:۱۰فرد 

 سال مطابق جدول زير است:نحوه برخورد با تأخير ورود در يک نيم 

 کسر نمره انضباط العملعکس دفعات تأخیر

۱ - ۲۵/۰ 

 ۲۵/۰ آموز توسط نظامت مدرسهتذکّر شفاهي به دانش ۲

 ۲۵/۰ آموز در مورد وضعيت حضورمذاکره با اولياي دانش 3

 ۲۵/۰ آموز و اولياءاحضار ولي و اخذ تعهّد کتبي از دانش ۴

 با نظر شورا ئم(اخذ تصميم در شوراي دبيرستان )اخراج موقّت( يا )اخراج دا ۵

 تشخيص موجّه يا غيرموجّه بودن تأخير با مسؤولين نظامت است. 

  تواند ميکالس برسد، ن آموزي دير به مدرسه ودليلي )موجّه يا غيرموجّه( دانشچنانچه به هر

آن ساعت حضور يابد. پس بايد توجّه داشت حضور به موقع و مرتّب در  در کالس درس

 مدرسه از موارد مهمّي است که بايد همه ما رعايت نماييم.



 همسايگان، براي مزاحمت و مدرسه کوچه درازدحام ماشين جلوگيري از جهت  به 

 .شوند وارد مدرسه به و شده پياده ماشين از سرکوچه در موظفند آموزاندانش
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 و مدرسه در جلوي در ايستادن از موظفند آموزاندانش مدرسه کاري ساعت پايان از بعد 

 .ندنماي خودداري سرکوچه

  رچه )برنامه بخش آموزشي همين دفت ۱در فصل  ۱جدول فعاليت روزانه دبيرستان دوره

 رسمي( قسمت مربوط به ساعت کاري مدرسه درج شده است.

  باشد.مطابق جدول زير ميدر روزهاي زوج  آموزاندانشظهر  بازيبرنامه ناهار، نماز و 

 پايه هشتم پايه هفتم پايه ششم

 بازي ۱۱:۴۰-۱۱:۱۵ آزاد ۱۱:۲۵-۱۱:۱۵ سرو ناهار ۱۱:۱۵-۱۱:۴۵

 سرو ناهار ۱۲:۱۰-۱۱:۴۰ سرو ناهار ۱۱:۵۵-۱۱:۲۵ بازي 11:40-12:00

 آزاد 12:25-12:10 بازي ۱۲:۲۵-۱۲ آزاد 12-12:25

 6و  ۵زنگ  12:30-14:15

 وضو و نماز مشترک 14:15-14:45
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 را  اگر به هر دليلي نتوانستيم در مدرسه حضور يابيم بايد وضعيت و دليل عدم حضور خود

 در غير اين صورت دفتر .مسؤولين مدرسه برسانيم صبح همان روز به اطّالع 9ساعت  تا

ر پزشک د معتبر مدرسه با تماس از وضعيت غايبين مطّلع خواهد شد. همچنين ارائه گواهي

 است.اوّلين روز بعد از غيبت به مدرسه الزامي 

 و مسؤوليت تشخيصها نيست اطاّلعات کسب شده دليلي بر موجّه يا غيرموجّه بودن غيبت 

وان دليلي دبيرستان است. همچنين ارائه گواهي پزشک نيز به عن ر عهده معاون اجرايياين امر ب

رسه شود و اين امر بستگي به تشخيص مسؤولين مدقطعي مبني بر موجّه بودن غيبت تلقي نمي

 دارد.

  ۲نمره و بيش از آن  ۱در صورت تشخيص غيرموجّه بودن غيبت کالسي، به ازاي هر ساعت 

شود. در فرد کسر خواهد شد و وضعيت غيبت به اطّالع اولياء نيز رسانده مينمره از انضباط 

يبت شود و در موارد حاد غروز فرد غايب اخراج موقّت مي ۱صورت غيبت غيرموجّه به مدّت 

 شود.نام سال بعد مواجه ميغيرموجّه با تصميم شوراي مدرسه، فرد اخراج يا با عدم ثبت

 تواند در ز روز آزمون غيبت موجّه يا غيرموجّه داشته باشد، نميآموزي در قسمتي ااگر دانش

 آزمون آن روز شرکت نمايد و آزمون دوباره با نظر بخش آموزش خواهد بود.



 شود.عنوان مرخّصي تلقي ميآموز در مدرسه بهکسب اجازه جهت عدم حضور دانش 

 در  ون اجرايي مدرسه هماهنگي نمايد.آموز بايد با معابراي کسب مجوز مرخّصي، ولي دانش

 ماندگي درسي با همکاري معلّمينصورت موافقت و استفاده از مرخّصي، براي جبران عقب

 توان نسبت به جبران وضعيت خود اقدام نمود.راهنما مي
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 ياني سال روزهاي آغازين سال تحصيلي يا پا ،هاي کاريبا توجّه به اهميّت و ارزش کار و زمان

 هستند و عدم حضور التعطيلين جزء روزهاي کاريشمسي يا شروع سال جديد و روزهاي بين

 در اين ايّام به منزله غيبت غيرموجّه است.



 تمحرومي

ر آموزي از ادامه حضور ددر روند کار مدرسه برخي مواقع به داليل مختلف ممکن است دانش

 شود. يا به عبارتي محروم هاي جاري حذفبرخي از برنامه

 ت بايدادب و پذيرش محرومي کليّه موازينفرد ضمن رعايت  ،در صورت بروز چنين وضعيتي 

هده پيگيري و اصالح موارد منجر به محروميت بر ع به معلّم راهنماي خود مراجعه نمايد.

تي و ارکان ديگر مدرسه در اين خصوص مسؤولي باشدبا هماهنگي نظامت مي معلّمين راهنما

 ندارند.

 شود، به ازاي  ت به عنوان جزاي خطا صورت گيرد و اين خطا ثابتدر صورتي که محرومي

ع آموز کسر خواهد شد و وضعيت وي به اطاّلنمره انضباط از دانش ۰.۵بار محروميّت  هر

 شود.اولياي محترم نيز رسانده مي

  در مواردي که محروميّت تکرار شود، در مورد فرد مزبور در شوراي مدرسه بحث و

 گيري شده و بر اساس آن اقدام خواهد شد.تصميم

 

 و  آموزي به هر دليل از کالس اخراج شود، موظّف است در آن لحظه با کمال ادباگر دانش

ع تواضع اخراج را پذيرفته و از کالس خارج شود و عدم حضور خود در کالس را به اطّال

خراج نظامت مدرسه برساند و با مراجعه به معلّم راهنماي خود نسبت به موارد مربوط به ا

 اقدام نمايد.

 باشد.آموز اخراج شده از کالس جلوي دفتر نظامت ميتنها محلّ حضور دانش 
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 انضباطي دليل اخراج از کالس باشد وضعيت فرد مزبور مطابق جدول زيردر صورتي که بي 

 خواهد بود:

 کسر نمره انضباط العملعکس موارد اخراج

 ۱ اطاّلع وضعيت به خانواده بار اوّل

 ۱ گيري در مورد وضعيت فردتصميمدعوت ولي و  بار دوم

 با تصميم شورا گيري در شوراي مدرسهبحث و تصميم بار سوم و بيشتر

 

 هاي خارج از مدرسهبرنامه

نايي با اي جهت رشد و ارتقاي سطح علمي، فرهنگي و همچنين آشاردوها، بازديدها و سفرهاي پايه

آموزان در است. لذا حضور تمامي دانشگرفته شدهها در نظر شهرهاي مختلف و اماکن ديدني آن

 است.هاي تدوين شده مدرسه الزاميبرنامه

 رسد در آموزان ميهمراه داشتن وسايل مورد نياز شخصي که قبل از هر سفر به اطّالع دانش

ر باشد. همچنين الزم است از آوردن هرگونه وسايل اضافي و غيرضروري نظيسفر ضروري مي

... پخش صوتي، چراغ مطالعه، موبايل، وسايل بازي فردي، کامپيوترهاي شخصي وهاي دستگاه

 خودداري نماييم.

 نامه مدرسه که توسط اوليا تکميل شده آموزان جهت عزيمت به اردو موظفند رضايتدانش

 است را به دفتر مدرسه تحويل دهند.

 ردو ااگر زمان عزيمت به آموزان در روزهاي برگزاري اردوي تفريحي و بازديدها، حتي دانش

مدرسه  اوّل صبح نباشد، الزم است در زمان مقرر در مدرسه حضور يابند و حضور با تأخير در

 مجاز نمي باشد.

 ت نمايند.آموزان بايد در طول زمان اردو و بازديد تمامي قواعد و قوانين مدرسه را رعايدانش 

 باشد.مي و مطابق با قواعد مدرسه ميآموزان در برنامه هاي بازديد به صورت رسپوشش دانش 



 ۵9صفحه      قررات و ضوابط انضباطيم
 رف در اردوهاي تفريحي خارج از مدرسه پوشيدن لباس ورزشي و آستين کوتاه )ساده و در ع

 باشد.مدرسه( مجاز مي

 ود ندارد.مطلقاً وج  آموزان در بين مسير بازگشت از اردوها و بازديدهاامکان پياده شدن دانش 

 دفتر مدرسه  اردو صرفاً با هماهنگي اوليا با معلمين راهنما وآموزان در برنامه عدم حضور دانش

 .امکان پذير است

 بند بايد اولياي دانش آموزاني که به هر دليل نمي توانند در برنامه اردو و بازديد حضور يا

 علت غيبت دانش آموز را به دفتر مدرسه اطالع دهند.

 ون اجرايي مي باشد.آموز با معاتشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانش 

 
 

 مقررات جلسات آزمون

 هاي جامع و آزمونل و دوم و هاي اوّها ا پايان ترمميان ترم هاي مدرسه شامل آزمونآزمون

  باشد.مي جبراني

 و نشستن در محل مشخص شده جزء  سالن ، تميزي و نظافترعايت آرامش و حفظ نظم

 آموزان مورد انتظار است.مواردي است که از همه دانش

  ر دنامة تخلف در آزمون آئين ها،، در زمان برگزاري آزمونآموزاندانش بيشترجهت آگاهي

 باشد.خلف امتحاني به شرح زير ميعمدة موارد ت گردد.نصب مي تابلوي اعالنات مدرسه

 اضافه ـ دفترچه ـ کتاب ـ جزوه ـ الک غلط گیر همراه داشتن وسایل 

 وحساب ها ممنوع اعالم شوند مانند ماشينهمراه داشتن وسايل خاص كه در آزمون... 

 ورود با تاخير يا خروج بدون اجازه 

 نگاه كردن روي برگه ديگران 

 هاها و يادداشتهمراه داشتن نت 

 صحبت كردن 

 تغيير مكان و جابجايي بدون اجازه 

 هاي امتحانيتعويض و تغيير برگه 

  ردوبدل كردن وسايل و برگه 
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 هاي بدني در حين امتحاناشاره و عالمت 

 هاي آزمون کالسي در همان مقطع زماني صفر در صورت تخلف در آزمون کالسي کلية نمره

 انجام خواهد شد. معلم راهنماموارد زير توسط  گردد.منظور مي

 اخراج از جلسة آزمون مربوط 

 حروميت از آزمون درس مربوطم 

 و احتساب نمره درس به عنوان نمره قرمز اعمال نمره صفر در درس مزبور 

  سال تحصيلي مربوطنمره از نمرة انضباط فرد خاطي در نيم 2کسر 

 آموز به ويآموز و گزارش وضعيت تخلف و نمره درس و انضباط دانشاحضار ولي دانش 

 آموزها توسط ولي دانشنتكميل فرم تعهد عدم خالف در آزمو 

 بار اقدام به تقلب يا تخلف در آموزي در طول يک سال تحصيلي بيش از يکدانش چنانچه

ة آزمون نمايد با صالحديد شوراي مدرسه نمرة انضباط داخلي وي صفر منظور شده و ادام

 بود.نام سال آيندة وي بر عهدة شوراي مقطع خواهدتحصيل و يا وضعيت ثبت
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 ل محاسبه نمره انضباطد( جدو
 شود:موارد انضباطي طبق جدول زير موجب کسر نمره انصباط مي 

 موارد حاد
 میزان

 کسر نمره
 موارد غیر حاد 

 میزان
 کسر نمره

 نمره ۲۵/۰ تأخير غيرموجّه هر مورد  نمره ۲ غيبت غيرموجّه هر روز

 نمره ۲۵/۰ نقص تکليف هر مورد  نمره ۱ اخراج از مدرسه هر مورد

 نمره ۲۵/۰ مورددو وضعيّت ظاهري هر   نمره ۲ تخلّف در آزمون

 نمره ۲۵/۰ مورددو نظمي هر بي  نمره ۱ اخراج از کالس هر مورد

 غيبت غيرموجّه از کالس
 هر مورد

 نمره ۱
 حضور نامناسب در اماکن 

 هر مورد
 نمره ۲۵/۰

 نمره ۵/۰ هر مورد محروميت از کالس
 نمره ۲۵/۰ گم کردن وسايل هر مورد 

 ورت صهاي زماني آن به شود که بازهميان ترم تقسيم مي ۴نمره انضباط سال به  جهت محاسبه

 باشد:زير مي

 کارنامه نیمسال تاریخ پایان تاریخ شروع شماره بازه

 لاوّ سالنيمميان  اوّل آبان ۲۰ رمه ۱ ۱

 سال اوّلنيم اوّل دي ۲۰ آبان ۲۱ ۲

 ومد سالنيم ميان دوم اسفند پايان دي ۲۱ 3

 دوم آخرين آزمون خرداد ماه فروردين ۱ ۴

 
 مسال دونيم

 

 محاسبه: نحوه 

o ( عين محاسبه نمره انضباطسال: پس از کسر موارد انضباطي )مطابق جدول ميان نيم

 گردد.سال در کارنامه درج مينيم ميان ترم به عنوان نمرهنمره توليد شده ميان

o شود:سال از رابطه زير محاسبه ميپايان نيم سال: نمرهنيم 
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 مشخّص شده است. جدول محاسبه نمره انضباطموارد حاد انضباطي در  -

سال ايان نيمو در پ سال اوّلاوّل و نيمسال نيم ال اوّل موارد انضباطي ميانسدر پايان نيم -

 شود.در نظر گرفته مي سال دومنيمو  دوم سالنيممياندوم موارد انضباطي 

 

 با  آموزي در فاصله يک ميان ترم فقط يک مورد غيرحاد انضباطي داشته باشد،چنانچه دانش

 شود.نمره به او ارفاق مي ۲۵/۰صالحديد معاونت اجرايي تا 

 جهت  سال انضباط صرفاًبين نيم باشد و نمرهسال تحصيلي مينمره انضباط نيم مبناي محاسبه

 باشد.آموز و ولي او مياطّالع دانش

  سال تعهد انضباطي و يا کمتر باشد و در آن نيم ۱8نمره انضباط هر دانش آموز در صورتي که

 مي عمومي اخذ خواهدشد.نظتعهد بي  ،باشد نداده

 


