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 43صفحه      قررات و ضوابط انضباطيم

اي آرام و ي براي کسب علم و معرفت بدانيم، همواره بايد بکوشيم تا مدرسهاگر مدرسه را محلّ

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

 پذير است.امکان

 تي است که بايد بدانيم و به آن عمل کنيم.اي از مقرّرااين جزوه خالصه



 درسهمت مربوط به فضاهاي رامقرّ( لفا

 راهروها

 .قبل از مراسم صبحگاه نبايد در راهروها باشيم 

 ست خوردن، آشاميدن، بازي، شوخي و دويدن در هر شرايطي و در هر ساعتي در راهروها خطا

 و نبايد انجام پذيرد و در غير اين صورت با فرد خاطي برخورد خواهد شد.

 کنيم.د در راهروها جداً خودداري مياز رفت و آم هاي تفريح در حياط مدرسه بوده وزنگ 



 نمازخانه

 ترين عبادت ما مسلمين است. پس حفظ نمازخانه محلّ مقدّسي است؛ محلّ باالترين و اصلي

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

خطا است. ضمن پرهيز از  دگي و... همه جزء مواردهاي مربوط و پراکنبلند، ننشستن در محل

 اين گونه اعمال بايد نسبت به حفظ شعائر ديني بکوشيم.

 :موارد استفاده از نمازخانه به شرح زير است 

 اوليا هي، جلسهها، مطالعه و کارگروها و برنامهبرگزاري نماز جماعت، مناسبت
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 گردد. اين زمان در پس از اذان شرعي ظهر برگزار مي نماز جماعت در طول سال تحصيلي

ز ساعت ا، و از اوّل فروردين تا پايان سال تحصيلي 13الي  12:45شش ماه اوّل سال از ساعت 

 خواهد بود. 13:45الي  13:30

 ترجيح دهيمبايد بر هر کاري  ،حضور در نماز جماعت را در زمان برگزاري آن. 

  در هر  و بعد از نماز بايد آرامش حين نماز را داشته باشيم وزمان حضور در نمازخانه قبل

در بدو ورود  ،هاي نماز جماعتشرايطي 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

 کند بمانيم و در اوّلين فرصت نماز را به صورت فرادي اقامه نماييم.يين ميکه او تع



 آموزان بايد در اين هاي رسمي است و همه دانشهاي مدرسه جزء برنامهها و مناسبتبرنامه

 ها شرکت فعّال داشته باشند.برنامه

 آداب حضور در  و آرامش و سکوت، بايدحفظ نظم  ضمنهاي مدرسه، در در تمامي برنامه

 جلسه را رعايت نماييم.

 حوصلگي و خستگي، خواندن و مورد، شوخي و خنده، ايجاد همهمه، ابراز بيهاي بياز صحبت

نوشتن مطالب غيرضروري در حين برنامه، نشستن غيرمتعارف و ناهماهنگ، پراکندگي در 

 .پرهيز کنيمه را هاي دور نمازخاننشستن و تکيه زدن به ديواره

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

کند مستقر شود و تا پايان مراسم نيز در راهنماي خود در محلّي که ناظم مدرسه تعيين مي

 سرکشيهمان محل مشغول کارهاي مربوط به خود باشد و از رفت و آمدهاي غيرضروري و يا 

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

ها بکوشيم تا چنين اتّفاقي برخورد خواهد نمود. پس براي حفظ حريم ويو نظامت مدرسه با 

 نيفتد.



 است. ار گروهيکانه يا به صورت آزاد و يا به صورت هاي مطالعه در نمازخزمان 

 توانند از نمازخانه جهت آموزان ميهايي که به هر دليل کالسي تشکيل نشود، دانشدر زمان

 مطالعه استفاده نمايند.

 به همراه  را آموزان متقاضي جهت مطالعه بعد از وقت، بايستي درخواست کتبي خوددانش

رايي صوص به تأييد ولي و معلم راهنما رسانده و تحويل بخش اجروزهاي استفاده در فرم مخ

جهت مطالعه  19:40تا  15:45تواند از ساعت آموز ميدانش ،دهد. پس از تأييد بخش اجرايي

 و رفع اشکال درسي در سالن نمازخانه حاضر شود.

 بايد انجام نانه کارهاي متفرقه غير از مطالعه اعم از بازي، شوخي و... در طول مطالعه در نمازخ

 نماييم تا زمان مطالعه فرصتي مغتنم و پربار باشد.گيرد و همگي سعي مي

 العه پس از درخواست مطالعه آزاد بعد از ظهر و تأييد آن ، غيبت و عدم حضور در سالن مط

 صرفاً با اجازه ولي و اطالع دفتر مدرسه ميسر است.

 اطي را از حضور بعد از وقت در مدرسه آموز خنظمي دفتر مدرسه دانشدر صورت تکرار بي

 .نمايدمحروم مي

  د شدخواهدر صورتي که هيچ کارگروهي در مدرسه برگزار نگردد، برنامه مطالعه آزاد تعطيل. 
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 مكان برگزاري کار گروهي

 گردد و همه ما موظّفيم توسط بخش آموزش اعالم مي ،برنامه مطالعه گروهي دبيرستان

 هاي مطالعه گروهي هماهنگ نماييم.کاري خود را با زمانهاي درسي و برنامه

  ه يّکلالزم است مسؤوليت اجرايي جلسه مطالعه گروهي با معلّم راهنماي هر پايه است، پس

 .شودبا معلّم راهنما هماهنگ  موارد مربوط به جلسه کارگروهي

 شود.محتواي آموزشي جلسات کارگروهي توسّط بخش آموزش طراحي و آماده مي 

 گرديد،  توسّط معلّم راهنما بررسي و اعالم خواهد ،نحوه انتظامات مربوط به سالن کارگروهي

مان زپس همگي بايد با دقّت نسبت به نحوه حضور و استفاده علمي و رعايت نظم بکوشيم تا 

 مطالعه وقتي ارزشمند و مثبت باشد.

 ا فرد خاطي برخورد بديهي است در صورت مشاهده وضعيت نامتعادل، معلّمين راهنما ب

 انضباطي خواهند نمود.

 کاري شوخي و بازي و بي فضاي سکوت و آرامش و فضاي کاري، در هيچ شرايطي نبايد با

 .جزو تخلّفات انضباطي محسوب است عدم رعايت آنجابجا شوند و 

  ا معلّمباگر به هر دليلي حضور در کارگروهي برايمان مقدور نبود، جهت معافيت از کارگروهي 

 نماييم.راهنما هماهنگ مي

 پذيرد و همه ما کني صورت ميدانيد محل ورود به نمازخانه از اتاقک کفشطور که ميهمان

 هاي خود را در جا کفشي قرار دهيم و از ريختن کاغذ باطله و... در محلّ نمازخانهموظّفيم کفش

 يم.و منظّم ترک نمايجدّاً پرهيز نماييم و پس از اتمام کارگروهي نمازخانه را مرتّب 
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 کتابخانه

  و ساعت  14الي  13، زمان استراحت ظهر 9:10الي  8:50کتابخانه در زنگ تفريح صبح

 پذيراي مراجعين جهت امانت گرفتن و بررسي کتاب خواهد بود. 16:00تا  15:45

 نظم  وهنگام مراجعه به کتابخانه خودداري نموده  ،از همراه داشتن کيف و وسايل غيرضروري

 نماييم.و سکوت محل را رعايت مي

  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

مان زحين گرفتن غذا و  اعالم شده و به صورت صف منظّم به ناهارخوري مراجعه نماييم. در

 هايآرامش و سکوت ناهارخوري بايد کامالً رعايت شود. محل صرف غذا براي پايه آن،صرف 

حل ماز پراکندگي در نشستن پرهيز نماييم و نبايد در  مختلف تعيين شده است و الزم است

 توزيع غذا، آبدارخانه و قسمت معلّمين تردّد نماييم.

 د مانده در ظروف و انتقال آن پس از صرف غذا برعهده هر فرمسؤوليت تخليه غذاي باقي

هاي نهم و دهم آموزان پايهاست و نظافت سالن غذاخوري پس از اتمام غذا توسّط دانش

شود. و نظارت بر نظافت و ساير موارد مربوط به ناهارخوري توسّط نظامت دبيرستان انجام مي

تا اسراف صورت نگيرد و به  يمداشته باشت گردد. در مورد غذا بايد دقّمدرسه بررسي مي

 ميزان الزم غذا گرفته شود.

 آموزاني که از گرفتن روزه سالن غذاخوري در ايّام ماه مبارک رمضان تعطيل است و دانش

ف ، بايد به نظامت مدرسه مراجعه و با هماهنگي کامل از مکاني خاص جهت صرهستندمعاف 

 غذاي خود استفاده نمايند.
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 الن اجتماعاتس

 آموزان پايه دوازدهم است.اين سالن، محل مطالعه دانش 

 آموزي معلوم است و تمام افراد ملزم به رعايت آن هاي دانشدر سالن، محل استقرار گروه

گردد و تمامي باشند. مسؤوليت سالن بر عهده فردي خواهد بود که توسّط مدرسه معرفي ميمي

هتر از ده ايشان خواهد بود. همه ما موظّفيم جهت استفاده بسالن برعه نظم و انضباطموارد 

 زمان مطالعه با وي همکاري نماييم.

 جهت، بحث و گفتگو با صداي بلند، شوخي، بازي و... در سالن مطالعه ايجاد سر و صدا، تردّد بي

 ممنوع بوده و با فرد خاطي برخورد انضباطي خواهد شد.

 ماهنگ همنوع است و موارد مربوط را بايد با مسؤول سالن م ،رفت و آمد به اتاق کنترل سالن

 نمود.

 اي برخوردار است، لذا از اهمّيّت ويژه دبيرستان در نهايت اين که، مطالعه گروهي سال آخر

فاده را از فضايي آرام و کاري باشد تا بيشترين است ،بايد بکوشيم تا فضاي محلّ مطالعه گروهي

 ها برده باشيم.اين زمان

 شتن تأخير و تعجيل، رعايت نظافت، آرامش و سکوت در سالن ضروري است و پس از ندا

ها و وسايل آوري کاغذها و جمعپايان مطالعه موظف به مرتّب کردن صندلي، روي ميز و کتاب

 اضافي هستيم.

 ا ت 14:45ها از ساعت شنبهزمان استفاده از سالن مطالعه قبل از عيد نوروز به غير از پنج

 6:45باشد. زمان کاري بعد از تعطيالت عيد تا پايان ارديبهشت ماه از ساعت مي 19:45

ا خواهد تقليل پيد 18بوده و از ابتداي خرداد تا زمان آزمون سراسري به ساعت  19:45لغايت 

 کرد.

 روال عمومي آموزان از جهت پوشش مطابققوانين و مقرّرات داخل سالن اجتماعات براي دانش 

 باشد.مدرسه مي

 باشدخوردن يا آشاميدن به جز نوشيدن آب، در داخل سالن ممنوع مي. 
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 حياط مدرسه

 آموزان از اين آموزان درب اصلي حياط است و مواقع عمومي همه دانشمحلّ ورود دانش

آموزان پايه دوازدهم مطابق برنامه خود درزماني معلوم شوند. فقط دانشدرب وارد مدرسه مي

 شد.مان وارد مدرسه خواهند از درب ساخت

 نوشتن هر نوع تکليف و تمرين در حياط مدرسه ممنوع است و صرفاً مطالعه کتب و جزوه 

 پذير است.امکان

 هايي مانند جاکيفي، جالباسي، فايل و... در نظر گرفته آموزان محلوسايل همراه دانش براي

نظمي و ا قرار داده و بايد از بيتوانند وسايل خود را در آنجآموزان ميشده است که دانش

ريختگي در حياط جدّاً پرهيز نمايند. در غير اين صورت نظامت مدرسه با فرد نامنظّم همبه

 برخورد انضباطي خواهد نمود.

 سه است ( مستلزم داشتن اجازه کتبي از دفتر مدر1رفتن به مقاطع ديگر )دبستان يا دبيرستان

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

  ماييم.نپس از استفاده از مواد غذايي، بايد موارد بهداشت و نظافت حياط را کامالً رعايت 

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

 هاي ديگر بپرهيزيم.اخل در بازي کالسها از تدکنيم تا با رعايت دقيق اين زمانگردد. دقّت مي

 آموزان است و بايد در استفاده از نگهداري وسايل ورزشي موجود در حياط برعهده کليّه دانش

 عمل آوريم.ها دقّت کافي بهآن

  16:15به جهت رعايت آرامش براي مطالعه پايه دوازدهم، بازي در حياط پس از ساعت 

 .ممنوع است
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 محوّطه سرپوشيده

  آموزي و جاکيفي در هاي دانشتنيس روي ميز، استفاده از فايل برايفضاي سرپوشيده حياط

بحگاه صنظر گرفته شده است و همچنين محلّي است که در ايّام بارندگي براي تردّد و مراسم 

ستن . همچنين نشجايز نيستها قابل استفاده است، پس دويدن و بازي کردن در اين قسمت

ها يا خوردن مواد غذايي روي ميزها کار يس روي ميز و يا نوشتن روي آنروي ميزهاي تن

 لي اين قسمت مخدوش گردد.شود که کارايي اصدرستي نيست و باعث مي

 آموزان ع دانشتوسّط دفتر مدرسه به اطاّل به آن، هاي مربوطبازي تنيس روي ميز و زمان

 خواهد رسيد.

 ها، کنار سکوها و يا روي ميز ند جاکيفي، روي فايلهايي مانقراردادن وسايل اضافي در محل

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

 اطي برخورد انضباطي صورت خواهد گرفت.خآوري شده و با فرد جمع

 ش محيطبه جهت نزديکي فضاهايي مانند دفتر مدرسه و اتاق مالقات اولياء، رعايت آرام 

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



 سالن مطالعه

 باشد، لذا حضور در اين مکان در دبيرستان محلّ مطالعه و مباحث گروهي سالن مطالعه مي

جا بي و از ساير امور و همچنين شوخي و بازي يا تردّد استصرفاً جهت مطالعه و کارگروهي 

جايي ميز و صندلي در آن نظمي در آنجا بايد جداً بپرهيزيم و از خوردن تنقاّلت و يا جابهو بي

 مکان خودداري نماييم.

 اعضاي گروه انديشه هاي آزاد فقط براي حضور در سالن مطالعه، در اوقات فراغت ظهر و زمان

 باشد.ميا هماهنگي معلّم راهنما ميسّر آموزان پايه يازدهم بو دانش

  بديهي است رعايت سکوت و آرامش در حين مطالعه و نظم و نظافت سالن پس از مطالعه

ما واجب است که اين موارد را دقيقاً  وري بيشتر زمان مطالعه خواهد شد و بر همهموجب بهره

 مراعات نماييم.
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 هماهنگي دفتر آموزان خاطي را با دانشنظمي، در صورت تکرار بيتواند مسؤول کتابخانه مي

 .نمايدمدرسه از حضور در سالن محروم 

 د تا قبالً با دفتر نظامت هماهنگي الزم صورت پذير ،الزم است جهت حضور در سالن مطالعه

 سالن پيش نيايد. استفاده تداخلي در نحوه



 سالن استراحت

 ست.اآموزان پايه دوازدهم اين قسمت صرفاً جهت استراحت دانش 

 آموزان انشه از اين محل توسّط نظامت و معلّم راهنماي پايه دوازدهم به اطّالع دزمان استفاد

 باشد.مان قابل استفاده ميزشود و صرفاً در همين رسانده مي

 .نوشتن و مطالعه دروس در اين محل ممنوع است 

 آموزي بايد در پوششي مناسب در محلّ تعيين شده قرار گيرند و از لوازم خواب دانش

 دگي و آشفتگي سالن پرهيز شود.پراکن

 آموزان است و براي حفظ بهداشت بايد حداقل هر مسؤوليت لوازم خواب به عهده خود دانش

 شوند. تنظيفسه ماه وسايل به خانه انتقال يافته و شستشو و 

 ي برداري مناسب و راحتبديهي است رعايت و دقّت در نحوه استفاده از اين مکان موجب بهره

 د.گردميتخلّف محسوب رعايت نکردن شيوه استفاده مناسب  و هد شدخودمان خوا

 آموز با تأخير امکان پذير نبوده و وي به جهت برقراري آرامش و نظم سالن، ورود دانش

 صرفاً در نمازخانه يا حياط استراحت نمايد. تواند در آن زمانمي

 خوابگاه استفاده تا چند روز از  تواند فرد خاطي را يکدر صورت تکرار تأخير، دفتر مدرسه مي

 محروم نمايد.
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 سالن امتحانات

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

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

 بايد جدّاً از آن بپرهيزيم.هاي درس مي شود و 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

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

 ها دقّت نماييم.بايد در انجام آن

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



 ساير اماکن

 و شخصيت گر ادب ورود و حضور ما در دفاتر مختلف مدرسه نمايان بايد بدانيم که نحوه

القات ماز دفتر مديريت، نظامت، معلّمين راهنما، آموزش،  اعم ماست. قبل از ورود به دفتر

ادب در آن  و... بايد ضمن اجازه گرفتن، شئونات افراد و دفاتر را رعايت نموده و با احترام و

 جا حضور يابيم.

 هاي بهداشتي طبقات، آبدارخانه، اتاق معلّمين، مانند سرويس ،از حضور در برخي از اماکن

پشت ساختمان مدرسه و راهروي مقابل سالن  ستراحت معلّمين، باغچهغذاخوري معلّمين، ا

 امتحانات جدّاً خودداري نماييم.

 هاي کاري مدرسه اجتناب به جهت جلوگيري از شلوغي و ازدحام راهرو، از تجمع پشت در اتاق

 نماييم.
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 ب( مقرّرات مربوط به وسايل

 کلّي صورت گرفته است. گاهيدبررسي قواعد و قوانين مربوط به وسايل از دو د

 وسايل عمومي مدرسه

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

 آموزي است.آزمايشگاه، وسايل کارگاه رايانه و فايل دانش

 ملزوماتکالسي و آموزان، ميز و صندلي معلّم، تخته وسايل عمومي کالسي شامل صندلي دانش 

 است. شده آموزانانشدباشد که تحويل و پرده مي سمربوط به آن، تابلوهاي کال

  گردد. يمبراي نگهداري و استفاده صحيح از اين وسايل، فردي از کالس به عنوان مسؤول تعيين

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

مورد وسايل، گزارش خرابي يا نواقص، نظافت و تميزي و اطّالع از وضعيت وسايل ايي بيججابه

 باشد.بر عهده فرد مسؤول مي

 هاي ديگر مدرسه درصدد نظامت دبيرستان با کمک قسمت ،در صورت بروز هرگونه مشکل

 رفع مشکل برآمده و مسؤوليت اين کار با نظامت مدرسه است.

  هاي بعد از ماست. پس به جهت رعايت مدرسه و متعلّق به ما و نسلوسايل کالسي جزء اموال

 ها کوشا باشيم.ي آنالنّاس بايد در حفظ و نگهدارحق

 ص شده تحويل هر آموزان در ابتداي سال تحصيلي طبق شماره مشخّهاي دانشصندلي

 فتر دهند.را سالم تحويل د فند آنآموزان موظّدانش ،گردد و در انتهاي سالآموز ميدانش

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

يت موجب خرابي وسايل شود، ضمن رفع نواقص، اطّالع به ولي و محروم ،با نوشتن يا کندن

ا امکان اخراج وي با مشورت شوراي مدرسه وجود دارد. لذ ،وي از کالس، در صورت تکرار

 حفظ، نگهداري و رعايت موارد فوق به طور جدّي بکوشيم.بايد در 
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 هاي گردد تا نسبت به دريافت توپدر هر کالس فردي به عنوان مسؤول ورزشي انتخاب مي

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

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

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

 ريزي مسابقات و هماهنگي اين امور با نظامت و مسؤول ورزشي مدرسه توسّط نماينده برنامه

 پذيرد.ورزشي کالسي انجام مي

 ها بايد با هماهنگي عمير و يا جايگزيني وسايل ورزشي کالسهرگونه اقدامي نسبت به تعويض، ت

 دفتر نظامت صورت پذيرد.

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

 بازگشت آن نماييم و از اقدام خودسرانه جدّاً بپرهيزيم.

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

 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.کتابخانه زير نظر معاونت پرورشي اداره مي 

 هده اوست. کتابخانه مسؤولي مستقل دارد که تمامي موارد نظم و امور جاري سالن کتابخانه بر ع

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

 است، بايد از جابجايي يا بندي گرديدهص طبقهاز آن جا که هر کتاب با توجه به موضوعي خا

ها بپرهيزيم. کسب اطاّلعات مربوط به کتب از مسؤول کتابخانه ايجاد 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 

 ها برسد، درصدد سيبي به اين کتابآدر صورتي که هاي امانتي را بايد حفظ کنيم و کتاب

 جبران برآييم.

 ها با هماهنگي ها، تأخير نداشته باشيم. در صورت پاره شدن آنبايستي در بازگشت کتاب

ها مراقبت ها بپرهيزيم و از آنمسؤول کتابخانه اقدام به رفع نقص نماييم. از کثيف کردن کتاب

النّاس را آموزان حال و آينده است. پس حقمربوط به همه دانشها نماييم و بدانيم اين امانت

 ها بکوشيم.در نظر بگيريم و در نگهداري کتاب



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

 آزمايشگاه و هماهنگي سي فقط با حضور مسؤول ها در ساعات غيردراستفاده از آزمايشگاه

تحت نظر  با اجازه مسؤول آن و بايد نظامت مدرسه بالمانع است. استفاده از وسايل آزمايشگاه

 ايشان صورت پذيرد.

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

ه بايد نسبت به رفع مشکل مشکل با هماهنگي مسؤول آزمايشگا دهند. در زمان بروزانجام مي

 اقدام نماييم.

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

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

 مّي از بندي، سکوت و کارگروهي، دقّت و رعايت نکات ايمني جزء بسيار مهرعايت نظم، گروه

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

روز، آزمايشگاه و يا استفاده ناصحيح از وسايل خالف مقررات آزمايشگاه است و در صورت ب

 موجب برخورد با فرد خواهد شد.
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 باشد.سؤول مربوط مجاز ميحضور در کارگاه کامپيوتر فقط با حضور م 

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

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

آن را  گاه کامپيوترو چنانچه عمداً باعث تخريب سيستم شويم موظّفيم با هماهنگي مسؤول کار

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.و در رعايت آنسعي کنيم اين موارد را جدّي گرفته 



 ها، آموزان دبيرستان فايلي را جهت نگهداري وسايل شخصي در اختيار دارند تا کتابدانش

 را در آن قرار دهند. ...لوازم ورزشي و آزمايشگاهي و 

 يم. کوشا باشها کامالًها کامالً تميز و مرتّب باشند و در نگهداري آنبايد دقّت شود اين فايل 

  يّه کرده است و در صورت مفقود شدن بايد قفل جديد ته آموزدانشحفظ کليد فايل بر عهده

ار و يک کليد آن را به دفتر مدرسه بازگردانيم. در صورت جاگذاشتن کليد به ازاي هر ب

 مراجعه مورد انضباطي ثبت خواهد شد.

 تعميرسيده و از رد به اطّالع دفتر نظامت ها بايتمامي موارد مربوط به خرابي يا نواقص فايل 

 خودسرانه بپرهيزيم.

 شود و موارد کثيفي، ها توسط نظامت مدرسه بازديد ميفايل ،سالهاي ميان نيمدر زمان آزمون

 نظمي و... موجب محروميت فرد از داشتن فايل خواهد شد.خرابي، آشفتگي و بي

 آموزان ورودي مقطع درسه به دانشمظامت آموزي در هفته دوم مهرماه توسط نفايل دانش

شود پس بايد در حفظ آن شود و در پايان سال آخر تحصيل تحويل گرفته ميتحويل داده مي

 کوشا بود.
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نمايد. ها کمک ميکارگيري دراز مدّت آننگهداري و استفاده صحيح از وسايل، در حفظ و بهتذکّر: 

ها وارد گردد، جبران آن اي به آناز اين وسايل صدمه لذا چنانچه به جهت استفاده غلط و نادرست

 به عهده فردي است که موجبات اين امر را فراهم نموده است.

 آموزوسايل شخصي دانش

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

رزشي، روپوش آزمايشگاه، وسايل و، لباس و ساک التّحرير، وسايل ورزشي)کيف، کتب و دفاتر، لوازم

 استراحت )مختصّ پايه دوازدهم((

 .تمام وسايل بايد ساده باشند 

 ها آن نگهداريدقّتي در نظمي و بيمسؤوليت حفظ اين وسايل با خودمان است و بايد از بي

 بپرهيزيم.

 .تمامي وسايل بايد داراي نام باشند 

 ها را در راکنده و نامرتّب در مدرسه رها کرد و بايد آنوسايل شخصي را نبايد به صورت پ

 هيم.هاي تعيين شده به صورت مرتّب قرار دمحل

 ،هاي هوشمند،ساعت آوردن هر گونه وسايل اضافي مانند تلفن همراه  CDر آموزشي، رايانه،غي 

 مدرسه شوراي تصميم از پس در صورت تخلف باشد.مجاز نميو... هارد  ،فلش مموري

 وسيلهشد و  ج خواهداز مدرسه اخرا ،، روز بعدتعهد و اخذ از احضار ولي بعدآموز خاطي شدان

اً اجتناب لذا از آوردن اين گونه وسايل به مدرسه جدّ شد. مزبور آخر سال به ولي تحويل خواهد

 نماييم.

روزهاي  بايستآموز ميآموز به همراه داشتن تلفن همراه، ولي دانشدر صورت نياز دانش: تذکّر

اه صبح الع داده و موافقت مدرسه را جلب نمايد. در اين صورت تلفن همرقبل به نظامت مدرسه اطّ

 شود.ده ميآموز عودت دابه دفتر مدرسه تحويل و هنگام تعطيل شدن به دانش

 تاپ، همراه داشتن تجهيزات آموزشي خاص مانند دوربين، لپCD يا ... بدون هماهنگي با ،

  باشد.پذير نميظامت مدرسه امکانو ن معلّم راهنما
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  مالک به لوازم اين است معلوم هاآن صاحب مشخّصات و نام که وسايلي شدن پيدا صورت در 

 .نيمک نگهداري مسؤوالنه خود، وسايل از موظّفيم نيز ما و شودمي بازگردانده هاآن

 تعيين  مصارف از پيش سّط مدرسه بهها معلوم نيست تووسايلي که نام و مشخّصات صاحب آن

 شده خواهند رسيد.

 کردن وسايل نيز جزء موارد انضباطي است و بايد جدّاً از آن بپرهيزيم تا با واکنشتکرار در گم 

 مدرسه مواجه نشويم.

 دفتر هب اوليا توسط و باشد مانده جا منزل در آموزاندانش شخصي وسايل که صورتي در 

 آموزدانش تحويل مدرسه کاري ساعت پايان در نظر مورد وسيله شود، داده تحويل مدرسه

 .اشندب داشته کافي دقت نياز مورد وسايل آوردن در بايد آموزاندانش لذا. شد خواهد

 آوري خواهند جا مانده باشد، در پايان ساعت کاري جمع مدرسهکه به هر دليل در  وسايلي

ر گرفته و بعد از آن با نظ شد و در پايان همان هفته در محل مشخص در معرض ديد قرار

 گردد.مدرسه صرف امور خيريه مي



و وسايل جانبي  اتود، ماژيک ،ها، مدادنويسافزارهايي مانند خودکار، خودنويس، انواع رواننوشت

آموزي هستند که التّحرير دانشکن، تراش، کيف با جامدادي و... جزء لوازمگير، پاکمثل الک غلط

 بايد:

 حتماً داراي نام و مشخّصات فردي باشند. -

 ساده و کاربردي بوده و بدون عکس يا آرم نامربوط باشند. -

التّحرير با مارک يا ويژگي خاص از ايجاد فضاااي تجمل و تفاخر به دور باشااند و جزء لوازم -

 و يا ساير موارد( هاي گران قيمتنباشند )مانند خودنويس طال، مارک

 ارا باشند.ا موارد ديگر نداشته باشند و کارکرد اصلي خود را دبازي و يجنبه اسباب -

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

 باشد.هاي خاص )کامپيوترهاي کوچک و...( مجاز نميحسابماشين
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  اده باشند. از همراه داشتن تميز و س ،املکبا مشخّصات  ها نيز بايد حتماً جلد شده،و کتابدفاتر

 دهاي مصّور اجتناب کنيم.هاي غيرمعمول و جلدفتر و کتاب با عکس



 ج( قواعد انضباطي ديگر

 نقص تكليف

امل و دقيق کبا توجّه به نقش و اهمّيّت تکليف در يادگيري، همه ما موظّفيم تکاليف درسي خود را 

 شود.انضباطي در نظر گرفته مي انجام دهيم. موارد نقص تکليف به عنوان يک خطاي

 .تعيين نقص تکليف، موجّه يا غيرموجّه بودن آن بر عهده معلّم هر درس است 

  آموز کسر خواهد نمره از انضباط دانش 25/0در صورت داشتن نقص تکليف به ازاي هر مورد

 شد.

 تحصيلي به سال ها ثبت و در هر نيمآموزان در پرونده آنموارد نقص تکليف غيرموجّه دانش

 شود.گيري ميشرح زير پي

 اقدام تعداد موارد

 ه انضباطگيري معلّم راهنما، کسر نمرتذکّر و پي دمور 1-2

 اطّالع کتبي به ولي، مذاکره با اوليا، کسر نمره انضباط 3

 شورا دعوت از ولي و تکميل فرم تعهّد، محروميت از کالس، کسر نمره انضباط، طرح در 4

 روز(، کسر انضباط 3تا  1گيري در شورا درباره اخراج موقّت )محروميت از کالس، تصميم ترو بيش 5

 نام سال آتي و ادامه کار آموز خارج از حدود فوق باشد ثبتدر مواردي که نقص تکليف دانش

 او در مدرسه ميسّر نخواهد بود.

 اشد، براي سال تحصيلي ب بار تعهد نقص تکليف داشته 2آموزي در هر مقطع تحصيلي اگر دانش

 گردد.نام نميبعد ثبت
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 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 و دبيران، موظّفيم تا کمال سادگي و آراستگي را رعايت نمائيم؛ لذا موارد مربوط به اي

 شويم:ير متذکّر ميتحت عناوين ز

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

آموز نه خيلي بلند و نه خيلي کوتاه باشد و حدّ متعارف و معمولي در نظر باشد. موي دانش

هاي شود و از ايجاد فرمناده دهنده مانند ژل و کتيرا يا سشوار و... استفگرفته شود. از مواد حالت

 غيرعادي مو بايد اجتناب نمود.

 آموزي به دور براي محاسن و موي صورت نيز از شأن دانش ،همچنين آرايش و ايجاد مدل

نبوه، و ااست. موي صورت بايد به اندازه معمول، يکنواخت و شرعي آن باشد، نه بسيار بلند و 

ر خط ريش پرهيز روزانه با تيغ( و بايد جدّاً از تغيير د نه بسيار کوتاه و غيرعادي )مانند اصالح

 شود.آموز آن روز به منزل بازگردانده مينماييم. در غير اين صورت دانش

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

 وقت ديگر بايد اجرا و رعايت شود.



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

 باشد.

  لب جمعرّف لباس گروه يا عدّه خاصي نباشد و به خاطر تبعيت از مد انتخاب نشود و براي

 دست و هماهنگ نشده باشد.يک ،نظر

 ه اندازه فرد هاي تند و زننده باشد. بدور از رنگفاقد آرم، تصوير و مارک باشد. ساده و به

هاي تنگ يا گشاد استفاده نشود. پيراهن آستين کوتاه يا شلوار جين، مدل جين، باشد. از لباس

تواند دار و... نميدار يا لژ پهن، پاشنههاي غيرمعمول، ساقشش جيب، تنگ و چسبان و کفش
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طي آموز خادانشعدم رعايت قواعد لباس متعارف، لباس و کفش مناسبي باشد. در صورت 

 شود.به منزل بازگردانده مي

 ن تردّد در مدرسه با لباس ورزشي و لباس راحتي خالف ادب اجتماعي است. همچنين پوشيد

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

م رعايت، ر صورت عدبديهي است د ها اجتناب نمود.آموزي است و بايد جدّاً از آندانش

پذير نخواهد بود. و تمام افراد مدرسه در جهت اصالح پذيرش افراد در محيط مدرسه امکان

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

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

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

 خواهد شد.



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

 آموزان رعايت گردد.بايد تعريف شده و از جانب دانش

 آموزان با اولياء محترم و خود نشمسؤوليت رسيدگي به پول همراه و ميزان خريد دا

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

 ورت همراه داشتن پول زياد به هر دليلي بايد به اطاّلع دفتر مدرسه رسانده شود و در ص

 يهي استپول به صورت امانت در اختيار دفتر مدرسه قرار گيرد. بد ،تشخيص مدرسه

 آموز است.ي مبالغ زياد برعهده خود دانشردر غير اين صورت مسؤوليت نگهدا

 تومان است که در خصوص  50،000آموزان دبيرستان حدود ميزان پول قابل قبول براي دانش

 جويي را نمود.نحوه خرج کردن آن نيز بايد رعايت دقّت و صرفه

 توان در جهت با هماهنگي دفتر نظامت مي وجود آيدچنانچه در خصوص پول همراه موردي به

 رفع آن اقدام نمود.
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  است.  7:10ساعت  سبه تأخير ازباشد و زمان محاصبح مي 7:05زمان حضور در دبيرستان

 سال تحصيلي است.آموزان يک نيممبناي محاسبات تأخير ورود دانش

  م فرزند خود از اولياي محترم خواستاريباشد. باز مي 19:45الي  6:45درب مدرسه از ساعت

 را زودتر از ساعت ذکر شده به مدرسه نياورده يا ديرتر از آن از مدرسه نبرند.

 باشد.دقيقه )موجّه يا غيرموجّه( به کالس مجاز نمي 15آموز با تأخير بيش از ورود دانش 

 باشد.مي 12:30شنبه، ساعت زمان پايان کار مدرسه روزهاي پنج 

 ر است:سال مطابق جدول زيرخورد با تأخير ورود در يک نيمنحوه ب 

 کسر نمره انضباط العملعکس دفعات تأخير

1 - 25/0 

 25/0 مت مدرسهآموز توسط نظاتذکّر شفاهي به دانش 2

 25/0 آموز در مورد وضعيت حضورمذاکره با اولياي دانش 3

 25/0 اءآموز و اولياحضار ولي و اخذ تعهّد کتبي از دانش 4

 با نظر شورا ئم(اخذ تصميم در شوراي دبيرستان )اخراج موقّت( يا )اخراج دا 5

 تشخيص موجّه يا غيرموجّه بودن تأخير با مسؤولين نظامت است. 

 تواند آموزي دير به مدرسه وکالس برسد، نميچنانچه به هر دليلي )موجّه يا غيرموجّه( دانش

ه موقع و مرتّب در س بايد توجّه داشت حضور بآن ساعت حضور يابد. پدر کالس درس

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



 همسايگان، براي مزاحمت و مدرسه کوچه در ،ازدحام ماشينجلوگيري از جهت  به 

 .ندشو وارد مدرسه به و شده پياده ماشين از کوچهابتداي  در موظفند آموزاندانش
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 در لويج در ايستادن از موظفند آموزاندانش( 19:45) مدرسه کاري ساعت نپايا از بعد 

و  رفته بامداد ورزشي مجموعه به و در صورت تأخير اوليا کرده خودداري سرکوچه و مدرسه

 .دهند انجام را اوليا با الزم هاي هماهنگي

 برنامه زمان  برنامه زمان

25:7 – 10:7 45:11 – 30:12  صبحگاه   (6کالس ) 

* 50:8 – 25:7 30:12 – 00:14  (2و  1کالس )   نماز، ناهار، بازي 

10:9 – 50:8 00:14 – 45:14  زنگ تفريح   (7کالس ) 

35:10 – 10:9 45:14 – 00:15  (4و  3) کالس   زنگ تفريح 

50:10 – 35:10  (8کالس ) 15:00 – 15:45  زنگ تفريح 

35:11 – 50:10  (5الس )ک 
 دقيقه  10حرکت سرويس  

 بعد از اتمام آخرين کالس

45:11 – 35:11     زنگ تفريح 

 14:45لي ا 12:30دوازدهم حد فاصل ساعت  پايه آموزانبرنامه ناهار، نماز و خواب دانش 

 باشد.مي

  نند ساير دوازدهم هما پايه آموزاندانشاز ابتداي سال تحصيلي تا تعطيالت عيد نوروز

آموزان از ابتداي صبح در حياط حضور دارند و در مراسم صبحگاه مدرسه شرکت دانش

 نمايند.مي

 توانند مي واز حضور در صبحگاه معاف هستند پس از عيد نوروز دوازدهم  پايه آموزاندانش

ور مطالعه نمايند و فقط روزهاي شنبه هر هفته، در صبحگاه عمومي حض سالن اجتماعاتدر 

 کنند.پيدا مي

  يابد.تغيير مي 18ل خرداد به ساعت باشد و از اوّمي 19:45پايان کار دبيرستان ساعت 
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 د را بايد وضعيت و دليل عدم حضور خو ،اگر به هر دليلي نتوانستيم در مدرسه حضور يابيم

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

لين تماس از وضعيت غايبين مطّلع خواهد شد. همچنين ارائه گواهي پزشک در اوّ مدرسه با

 است.روز بعد از غيبت به مدرسه الزامي 

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

ي قطعي نوان دليلاين امر بر عهده نظامت دبيرستان است. همچنين ارائه گواهي پزشک نيز به ع

 شود و اين امر بستگي به تشخيص مسؤولين مدرسه دارد.مبني بر موجّه بودن غيبت تلقي نمي

  2نمره و بيش از آن  1در صورت تشخيص غيرموجّه بودن غيبت کالسي، به ازاي هر ساعت 

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

شود و در موارد حاد غيبت روز فرد غايب اخراج موقّت مي 1صورت غيبت غيرموجّه به مدّت 

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

 تواند در آموزي در قسمتي از روز آزمون غيبت موجّه يا غيرموجّه داشته باشد، نمياگر دانش

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



 شود.يعنوان مرخّصي تلقي مآموز در مدرسه بهکسب اجازه جهت عدم حضور دانش 

 آموز بايد با معاون اجرايي مدرسه هماهنگي نمايد. در براي کسب مجوز مرخّصي، ولي دانش

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

 ود اقدام نمود.توان نسبت به جبران وضعيت خراهنما مي
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 التعطيلين روزهاي آغازين سال تحصيلي يا پاياني سال شمسي يا شروع سال جديد و روزهاي بين

 جزء روزهاي کاري هستند و عدم حضور در اين ايّام به منزله غيبت غيرموجّه است.



آموزي از ادامه حضور در لف ممکن است دانشدر روند کار مدرسه برخي مواقع به داليل مخت

 هاي جاري حذف شود.برخي از برنامه

 د باي ،در صورت بروز چنين وضعيتي فرد ضمن رعايت کليّه موازين ادب و پذيرش محروميّت

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

 ديگر مدرسه در اين خصوص مسؤوليتي ندارند. معلّمين راهنماست و ارکان

 در صورتي که محروميّت به عنوان جزاي خطا صورت گيرد و اين خطا ثابت شود، به ازاي 

آموز کسر خواهد شد و وضعيت وي به اطّالع اولياي نمره انضباط از دانش 1بار محروميّت  هر

 شود.محترم نيز رسانده مي

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

 شد. گيري شده و بر اساس آن اقدام خواهدتصميم
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 آموزي به هر دليل از کالس اخراج شود، موظّف است در آن لحظه با کمال ادب و اگر دانش

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

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 

 انضباطي دليل اخراج از کالس باشد وضعيت فرد مزبور مطابق جدول زير در صورتي که بي

 د:خواهد بو

 کسر نمره انضباط العملعکس موارد اخراج

 1 اطاّلع وضعيت به خانواده بار اوّل

 1 وضعيت فرد گيري در مورددعوت ولي و تصميم بار دوم

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

 نماييم.امس و تخمه جدّاً خودداري از همراه داشتن و استفاده بعضي از تنقّالت به ويژه آد 

 آموز شموارد نقض قوانيني چون تأخير، غيبت، تخلّفات آئين نامه اي که منجر به اخراج دان

  گردد.مي پس از بروز، در شوراي دبيرستان طرح و تصميم نهايي جهت اخراج اخذ ،شودمي

 ها ف در آزمونتخلفات آموزشي شامل تخلف درسي )رونويسي تکليف در مدرسه( و تخل

 باشد.مي
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 هاي خارج از مدرسهبرنامه

اي جهت رشد و ارتقاي سطح علمي، فرهنگي و همچنين آشنايي با اردوها، بازديدها و سفرهاي پايه

آموزان در است. لذا حضور تمامي دانشها در نظر گرفته شدهشهرهاي مختلف و اماکن ديدني آن

 است.اميهاي تدوين شده مدرسه الزبرنامه

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

باشد. همچنين الزم است از آوردن هرگونه وسايل اضافي و غيرضروري نظير سفر ضروري مي

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

 ري نماييم.خوددا

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

 است را به دفتر مدرسه تحويل دهند.

 آموزان در روزهاي برگزاري اردوي تفريحي و بازديد ها ، حتي اگر زمان عزيمت به اردو دانش

مدرسه  ر يابند و حضور با تأخير دراوّل صبح نباشد، الزم است در زمان مقرر در مدرسه حضو

 مجاز نمي باشد.

 آموزان بايد در طول زمان اردو و بازديد تمامي قواعد و قوانين مدرسه را رعايت نماينددانش. 

 باشد.آموزان در برنامه هاي بازديد به صورت رسمي و مطابق با قواعد مدرسه ميپوشش دانش 

 رف لباس ورزشي و آستين کوتاه )ساده و در ع در اردوهاي تفريحي خارج از مدرسه پوشيدن

 باشد.مدرسه( مجاز مي

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

 ه آموزان در برنامه اردو صرفاً با هماهنگي اوليا با معلمين راهنما و دفتر مدرسعدم حضور دانش

 امکان پذير است

 آموز با معاون اجرايي مي باشد.خيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشتش 
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 د( جدول محاسبه نمره انضباط

 شود:موارد انضباطي طبق جدول زير موجب کسر نمره انصباط مي 

 موارد حاد
 ميزان

 کسر نمره
 موارد غير حاد 

 ميزان
 کسر نمره

 نمره 25/0 ردتأخير غيرموجّه هر مو  نمره 2 غيبت غيرموجّه هر روز

 نمره 25/0 نقص تکليف هر مورد  نمره 2 اخراج از مدرسه هر مورد

 نمره 25/0 وضعيّت ظاهري هر مورد  نمره 2 تخلّف در آزمون

 نمره 25/0 نظمي هر موردبي  نمره 1 اخراج از کالس هر مورد

 غيبت غيرموجّه از کالس
 هر مورد

 نمره 1
 حضور نامناسب در اماکن 

 هر مورد
 نمره 25/0

 محروميت از هر کالس
 هر مورد

 نمره 5/0
 

 نمره 25/0 گم کردن وسايل هر مورد

    نمره 1 تخلف آموزشي

 شودتقسيم مي سالنيمميان  4سال به  ،نمره انضباط جهت محاسبه: 

 کارنامه نيمسال تاريخ پايان تاريخ شروع شماره بازه

 لاوّ سالنيمميان  اوّل آبان 20 تير 1 1

 سال دومميان نيم اوّل دي 20 آبان 21 2

 ومس سالنيم ميان دوم آخر اسفند دي 21 3

 دوم خرداد 15 فروردين 1 4

 
 مچهارترم  ميان
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 محاسبه: نحوه 

o ( عين محاسبه نمره انضباطنضباطي )مطابق جدول سال: پس از کسر موارد اميان نيم

 گردد.رج ميسال در کارنامه ديمن ميان ترم به عنوان نمرهنمره توليد شده ميان

o شود:سال از رابطه زير محاسبه ميپايان نيم سال: نمرهنيم 

 

 مشخّص شده است. اسبه نمره انضباطجدول محموارد حاد انضباطي در  -

سال دوم موارد يان نيمو در پا 2و  1سال نيمسال اوّل موارد انضباطي مياندر پايان نيم -

 شود.در نظر گرفته مي 4و  3 سالنيمميانانضباطي 

 

 فقط يک مورد غيرحاد انضباطي داشته باشد،  سال،نيمآموزي در فاصله يک ميان چنانچه دانش

 شود.نمره به او ارفاق مي 25/0يد معاونت اجرايي تا با صالحد

 سال انضباط صرفاً جهت بين نيم باشد و نمرهسال تحصيلي مينمره انضباط نيم مبناي محاسبه

 باشد.آموز و ولي او مياطّالع دانش



 


