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 ی مهربان ام خداوند بخشندهبه ن

 مه  مقدّ

انسان موجودی است که مسئول و مکلّف آفریده شده است . لذا ضرورتاً پذیرش مسئولیّت نیز درفطرت او  

رشد و پرورش  نهفته است. مسئولیّت پذیری رابطه انسان را  با خود ، اجتماع و خداوند شکل می دهد و سبب  

او می گردد، ا هماهنگ  باشیم که در عین گذر  داشته  فرزندانی  ،  ما می خواهیم  مراحل رشد  تا  ز  از کودکی 

 و بزرگسالی مسئولیّت های متناسب با هر یک از این مراحل را درک و از عوارض ناشی از عدم حسّ مسئولیّت  

 بی تفاوتی در امان باشند .

مقبولیّت ضمن ایجاد    و در نظر دیگران است    ل مسئولیّت پذیری و مقبولیّت فردعایت انضباط یکی از عوامر

نفس به  و   ،  اعتماد  به حفظ حدود  منجر  اجتماعی است که  امر  ، یک  آرامش روحی  و  ، شادی  امنیّت خاطر 

 مقرّرات درخانه ، مدرسه و جامعه می گردد . 

انضباط چه در بعد فردی و چه در زندگی جمعی و روابط اجتماعی ، نیروهای ذهنی و جسمی  دانش آموز را  

ده و از اتالف آن جلوگیری و او را یاری می نماید تا به اهداف خود بهتر جامه ی عمل بپوشاند و  سازمان بخشی

 .  دست آورددر مجموع ، آمادگی پذیرش و درک مقرّرات و قوانین را به 

 محترم   یسخنی چند با اولیا 

به    متعال  از عنایات خداوند  اولیکی  این مجموعه محسوب می    متوسطه دوره  افتخارات  از    شود، معلم که 

حرکت در ذیل انوار اهل بیت عصمت و طهارت صلوات اهلل علیهم اجمعین و حول محور والیت می باشد و از  

آن جایی که ما معتقدیم نظام ما یک نظام والیی و تحت رهبری والیت مطلقه فقیه می باشد و اطاعت از ایشان  

عصر عّجل ا... تعالی فرجه  انیم با تأییدات خداوند متعال و تحت توجّهات حضرت ولیّ  را بر خود واجب می د

 ، سال جدید را آغاز می کنیم . الشریف

نیک می دانیم که توفیق ما و شما در ابعاد گوناگون و گسترده ی امر تعلیم و تربیت مشروط به هماهنگی ،  

دانش آموز ( جامعه می    ی مدرسه و اولیا  یاصیل ) اولیا  هم فکری و هم کاری دقیق و صمیمانه ی این دو نهاد

محترم با    یت و ارتباط مستقیم اولیاه ، دقّگاهی ، فراست ، توجّد اخالقی و علمی فرزندان شما به آلذا رش  باشد.

 مدرسه بستگی دارد.

فرزندتان تشریح نموده و  با توجّه به نکات فوق خواهشمند است آیین نامه ی انضباطی مدرسه را کامالً برای  

 ن در داخل و خارج از مدرسه ملزم فرمایید . آبه رعایت کامل  ایشان را
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 مقرّرات مدرسه قوانین و  

 ورود و خروج ساعت  -1

در    احتمالی  ونه تغییرگباشد، هرمی  00:15صبح و پایان کار مدرسه ساعت    10:7رأس ساعت    ،آغاز کار مدرسه

 .  خواهد رسیدمحترم  یبوده و به اطاّلع اولیا مدرسهبا تصویب شورای کاری  ساعت

 

 تأخیر  -2

 ورود به مدرسه: 

تأخیر محسوب شده و موجب کسر انضباط و امتیاز از دانش    7:15ساعت  ورود دانش آموز به مدرسه، بعد از   -

 گردد. آموز می

باشد و پس از آن،  درب جنوبی )درب سمت حیاط( می  به مدرسه صرفاً از  7:30ورود دانش آموزان تا ساعت   -

 درب حیاط بسته و دانش آموزان باید از درب بلوار دریا به مدرسه مراجعه نمایند. 

 ورود به کالس: 

 دانش آموزان موظفند قبل از حضور معلم و قبل از زمان شروع کالس، در کالس درس حاضر شوند.  -

گردد و در صورت تکرار تأخیر موارد توسط معلم راهنما  تأخیر دانش آموزان توسط دبیران محترم ثبت می -

 شود.پیگیری می

 

 غیبت  -3

صبح همان روز از جانب    00:8شد باید قبل از ساعتبادر صورتی که به هر علتی دانش آموز در مدرسه غایب   -

پایه مسئول  به  در    والدین  گردد.  ساعتاعالم  این  تا  اطالع  عدم  شود.  صورت  می  محسوب  غیرموجه   غیبت 

  )چگونگی اطالع رسانی توسط مسئول پایه تشریح خواهد شد(

د، ضمن اطالع رسانی تلفنی طبق چارچوب اعالم شده،  ودانش آموزی به علت بیماری غایب شدر صورتی که   -

گردد در  مکتوب ولی توسط دانش آموز تحویل مسئول پایه شود، متذکر می  اعالمبایست گواهی پزشک یا  می

 شود.غیبت غیرموجه محسوب می  ،صورت عدم تحویل برگه

 . خواهد شد  امتیازمشمول کسربرابر آیین نامه انضباطی مدرسه  روز 1به ازای هر  آموزغیبت موجه دانش -

امتیاز و انضباط می - به کسر  اقدام  غیبت غیرموجه منجر  قوانین و مقررات آموزش و پرورش  براساس  گردد و 

 خواهد شد.

از    غیبت  داشتن - بیش  و    1پیاپی  آموزش  مقررات  و  قوانین  براساس  و  طرح  مدرسه   شورای  جلسه  در  روز 

 پرورش تصمیم گیری خواهد شد.



 
6 

 

نمایند که   - برنامه ریزی  بهاولیای محترم در سال تحصیلی طوری  برای دانش  نیاز  نباشد  آموز  گرفتن مرخصی 

موارد خاص توسط اولیا باید از قبل    .می گرددامتیاز    کسر منجر به    به هرعلتی  عدم حضور در مدرسه صرف  زیرا  

 به اطالع مسئول پایه رسانیده شود.

 
 

 آوردن وسایل غیر ضروری به مدرسه  -4

انواع لوح فشرده، ساعت های    مانند  آوردن هر گونه وسایل تجملی و زینتی، اشیای گران بها و غیر ضروری  -

ب بند نخی و چرمندهوشمند، گردن  با  ندارد  )حرز  و...  (مانعی  . درصورت    ، دستبند  باشد  به مدرسه ممنوع می 

مشاهده از دانش آموز گرفته شده و تا آخر سال تحویل داده نخواهد شد و از انضباط و امتیاز دانش آموز کسر  

 خواهد شد. 

 یست ، از آوردن پول زیاد به مدرسه خودداری نمایند .دانش آموزان عزیز می با -

 هر دانش آموز تنها می تواند یک عدد فلش ساده و ارزان قیمت باخود به مدرسه بیاورد   -

 حفظ و نگه داری فلش برعهده دانش آموز میباشد. -

 ی باشد. بایست تنها دارای اطالعات درسی بوده و از هرگونه اطالعات غیر مرتبط و خصوصی خالفلش می -

 

 وضعیت ظاهری )لباس ، موی سر، رعایت بهداشت فردی و ...(  -5

در این مورد تابع مقررات تربیتی و    دانش آموزان باید از پوشیدن کفش و لباس نامناسب اجتناب نموده و -

 تشخیص نامناسب بودن پوشش دانش آموزان بر عهده مسئولین مدرسه می باشد. اخالقی مدرسه باشند.

ممنوع می باشد. در صورتی که دانش آموزی  آرم دار، تنگ و با مدل های نامناسب  پوشیدن هر گونه لباس   -

خواهد  آموز کسر  با لباس نامناسب در مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه حاضر شود از نمره انضباط و امتیازی دانش  

 و مورد به صورت تلفنی به اولیا اطالع رسانی خواهد شد تا برای دانش آموز لباس مناسب بیاورند.شد 

با   - باشد  شلوارحضور دانش آموزان در مدرسه  از ساعات ورزش ممنوع می  به غیر  . شایسته است ورزشی 

 دانش آموزان با لباس رسمی در کالس حاضر شوند. 

 باشد.و متعارف با وضیت دانش آموزی  باید بدون مدلموی سر دانش آموزان  -

دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی همواره از لحاظ بهداشت فردی ) تمیز بودن لباسها، کوتاه بودن   -

 ناخنها و...( در شرایط مطلوب باشند. 

موظفند - آموزان  دانش  فردی، همه  بهداشت  بر  و   عالوه  را رعایت  بهداشت عمومی)در کالس، حیاط   )...

 همچنین به حفظ اموال مدرسه احساس مسئولیت داشته باشند. نمایند.

باشد.  خوراکی  خوردن - می  ممنوع  آموزان  دانش  اساس   توسط  بر  توضیحات  آب  نوشیدن  خصوص  )در 

 توضیحات ارایه شده توسط مسئولین اقدام شود(
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 ( موزانو دانش آ مسئولین مدرسهنسبت به  دبیران، ) رعایت ادب و احترام  -6

باید سعی در   - باشد که دانش آموزان  از اصولی می  با مسئولین مدرسه و دبیران  احترام در برخورد  رعایت 

 . تا از آسیب های احتمالی جلوگیری به عمل آید. رعایت آن داشته باشند

چنین  و در صورتی که دانش آموزی مرتکب   هر گونه مشاجره در داخل و خارج از مدرسه ممنوع می باشد -

در   از حضور  آموز  دانش  اولیا،  به  رسانی  اطالع  و  مدرسه  با تصمیم شورای  مدرسه  مقررات  برابر  عملی گردد 

 کالس محروم و روز بعد به صورت حضوری با اولیا بررسی خواهد شد.

 با توجه به فضای علمی و تربیتی مدرسه باید تالش شود از هرگونه جدال لفظی و فیزیکی پرهیز شود.  -

 
 

 شوخی کردن، استهزاء، جابجا کردن وسایل دیگران و...  -7

دانش آموزان باید بدانند هر گونه رفتاری که باعث اذیت و آزار دیگران شود در مدرسه ممنوع می باشد و   -

در صورت مشاهده بار اول تذکر، بار دوم ثبت در پرونده ودر صورت تکرار موجب حذف دانش آموز از برنامه  

 شد. عمل خواهدگشته و با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز ی خدمات ویژه آتی 

 
 

 برداشتن اموال مدرسه و دانش آموزان دیگر  -8

با اطالع ولی   - بزند ، در صورت مشاهده  اموال دیگران دست  به  ندارد بدون اجازه  هیچ دانش آموزی حق 

 دانش آموز موضوع بررسی خواهد شد .

 
  

 مدرسه استفاده از تلفن  -9

دانش آموزان موظفند وسایل مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و درمورد برنامه های خارج از مدرسه   -

هماهنگی های الزم را قبل از حضور درمدرسه با  اولیای خود انجام دهند، لذا استفاده از تلفن مدرسه برای دانش  

و از تلفن موجود در اتاق مسئول طریق معلم راهنما  آموزان مقدور نمی باشد. موارد خاص در ساعات درسی از  

 پیگیری می شود. پایه 

 

 

 موارد اخالقی  -10

شایسته است دانش آموزان نسبت به رعایت موازین اخالقی خود و دانش آموزان دیگر اقدام نمایند. و سعی   -

 در رعایت آن در فضای تربیتی مدرسه را داشته باشند.
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 مدرسه آوردن وسایل توسط اولیا به  -11

از اولیای محترم تقاضا می شود در طول ساعات درسی از آوردن وسائل شخصی دانش آموز از قبیل کتاب،   -

نماینده.   خودداری  غیره  و  ورزشی  وسایل  غذا،  به  جزوه،  و  گرفته  تحویل  عمومی  روابط  توسط  خاص  موارد 

 دانش آموزان تحویل داده خواهد شد. 

 

 خروج بدون اجازه از مدرسه  -12

به هیچ عنوان حق خروج  دانش   - پایان آخرین زنگ(  تا  به مدرسه  بعداز ورود  آموزان در ساعات درسی) 

ولی   از  و دعوت  اطالع  با  مرتکب چنین عملی گردد  دانش آموزی  واگر  نداشته  را  مدرسه  از  هماهنگی  بدون 

آموز برخورد  ا دانشدانش آموز عالوه بر کسر امتیاز و درج در پرونده با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات ب

 خواهد شد .

 
 

 هنگام خروج از مدرسه  -13

 دانش آموزانی که از سرویس استفاده می کنندتا آمدن سرویس  حق خروج از مدرسه را ندارند .  -

را   - پارک های اطراف مدرسه  ها و  مغازه   ، از مدرسه حق توقف در خیابانها  تعطیلی  از  بعد  دانش آموزان 

 خواهد شد. عملندارند، در صورت مشاهده با دانش آموزان برابر مقرات مدرسه  

مقررات   - برابر  آموز  دانش  با  ارائه گردد  مدرسه  به  منزل،  آموزبه  دانش  رسیدن  دیر  بر  مبنی  گزارشی  اگر 

 درسه برخورد خواهد شد . م

 خروج دانش آموزان تنها از درب محوطه )جنوبی( صورت می پذیرد. -

( از مدرسه خارج شوند .در غیر    15:20دانش آموزان باید بالفاصله بعد از پایان ساعات درسی )حداکثر تا   -

 ها ثبت می گردد. این صورت تاخیر خروج از مدرسه برای آن

اردویی  - های  برنامه  در  مدرسه(  توجه:  وقت رسمی  از  باید    )خارج  مدرسه  درب شمالی  به  مراجعه  با  اولیا 

 نسبت به خروج فرزندشان اقدام نمایند.
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با دقّت مطالعه و در رعایت کامل  عالوه بر موارد ذکر شده   درخواست می شود مفاد ذیل را 

 : آن اهتمام ورزید 
 

برای پیگیری مسائل پرورشی، آموزشی و انضباطی فرزند خود و مالقات با مسئولین مربوط    باید اولیای محترم   -

تلف  نمایند. در ضمن  به مدرسه مراجعه  قبلی و هماهنگی  تعیین وقت  با   ، امور  ن مدرسه جهت  جهت تسریع در 

 باشد.کارهای بسیار ضروری و کوتاه مدت می

، استفاده از امکانات ورزشی مدرسه، امکانات  های تربیتیهای فوق برنامه مانند کارهای گروهی، کالسفعالیت -

به    از طریق پیام رسان مدرسهو... که معموالً پس از ساعت آموزشی انجام خواهد شد قبال    مرکز مهارت آموزی

 ولیا خواهد رسید.اطالع ا

 شرکت در برنامه های فوق برنامه نظیر اردوها، بازدیدها و... بدون  رضایت نامه کتبی اولیا مقدور نمی باشد.  -

بر عهده حل اختالفات احتمالی بین دانش - -ی مسئولین مدرسه بوده و رسیدگی اولیای دانشآموزان صرفاً 

 باشد. آموزان مورد تأیید نمی

باشد، و از اولیای محترم تقاضا می  گردد الزامی میتمامی جلساتی که از طرف مدرسه اعالم می حضور اولیا در  -

اند حضور به هم رسانند و مسئولین را از نظرات خود  شود رأس ساعتی که برای شرکت در جلسات دعوت شده 

 د .آگاه سازند، حضور به موقع اولیای محترم منجربه کسب امتیاز برای دانش آموز می گرد

 را مد نظر قرار دهید.  رعایت نکات ایمنی وحفظ نظم در سرویس مدرسه وهمکاری با مسئول سرویس -

توسط    گرداندن به موقع آنها به مدرسه   و باز    تحویل به موقع فرمها، دعوت نامه ها، اوراق امتحانی به اولیا -

 . داده شودمد نظر قرار  دانش آموز باید 

نمایند، - به نحو احسن در  ا  دانش آموزان عزیز دقت  به عهده  نجام وظایف محوله  مورد مسئولیت هایی که 

 بسیار حائز اهمیت می باشد. گیرندمی

باید   - عزیز  آموزان  مدرسه،دانش  مسئولین  تذکرات  به  کامل  آموزی  توجه  دانش  نمایندگان      ، مسئولین 

 .دهندرا مدنظر قرار  وسرگروه های درسی  کالس،

ارخوری، راهروها  ازخانه، ناه )نم  نظم وترتیب مطلوب ، نظافت محیط آموزشی همدلی در ایجاد    همکاری و  -

 بسیار مهم می باشد. حیاط و...(

از وظایف دانش آموزان بوده و مسئولین مدرسه هیچ گونه   - از وسایل شخصی  حفظ ونگه داری ومراقبت 

 آن  اندم پیدا شدن صاحبدر مدرسه و عوسایل    جاماندندر صورت    قود شدن وسایل ندارند.فتعهدی در قبال م

 تصمیمات الزم توسط شورای مدرسه اتخاذ خواهد شد. پس از دوهفته

آموز  آموز در ثبت نام سال بعد دانش ی انضباط، امتیاز، رفتار، کردار، اخالق و وضعیت آموزشی هر دانشنمره -

 باشد.موثر می
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 مراحل پیگیری موارد انضباطی  

هر گاه وضع اخالق ، رفتار ، انضباط ، و پیشرفت تحصیلی دانش آموز با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه       

پایه مسئول   ، معاون   ، مدیر  )شامل  مدرسه  تربیتی  ستاد   ، نباشد  نامه  و..  منطبق  آیین  طبق  و  (  آموزش  انضباطی 

 :   خواهند داداقدامات زیر را انجام  برحسب مورد ( 76)مادهپرورش

 خصوصی تذکر و اخطار شفاهی به طور  -1

 ه تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کالس مربوط -2

 تغییر کالس ، در صورت وجود کالسهای متعدد در یک پایه با اطالع ولی دانش آموز  -3

 موز اخطار کتبی و اطالع به ولی دانش آ -4

 اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای مدت سه روز   -5

 انتقال به مدرسه ی دیگر   -6

 

 هند مورد تشویق قرار خواهند گرفت دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته ای انجام د
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 (یمجاز  یفضا ی)منشور اخالق

           

 ز یدانش آموزان عز 

از فضا  نی ا  استفاده  به  ملزم  ما  ن  یبرا   ی مجاز  ی روزها همه  و    م یروزمره مان هست  یازها یبرطرف کردن  و رفتار 

 .دهدی آنان را شکل م  تیاز شخص  یبخش یمجاز  یاز افراد در فضا  کی منش هر 

 . ندیگو یم "یبری اخالق سا " نوع اخالق  نیبه ا  

 .   دیآن اهتمام نما تیبوده و نسبت به رعا ندبیاصول و قواعد پا یکسریرود، هر فرد به   یانتظار م   

در ادامه  به حضورتان ارسال     "یمجاز  یاستفاده از فضا   یمنشور اخالق"اصول و قواعد در قالب    نیاز ا   ییبندها

 گردد . یم

 دهد .  ی م لیاز انضباط شما را تشک یی آموزشگاه بوده و شاخصها ن یاصول  جزء قوان  نیا  ت یرعا

 :یلیاهداف تحص یدر راستا یمجاز  یاستفاده از فضا   یاخالق منشور

   یبا پوشش مناسب ودرج نام و نام خانوادگ  ل یپروفا  ریتصو  

 و معلمان محترم در مکالمات دیاز کلمات مناسب و متعارف  حفظ شان و منزلت اسات استفاده

 باشد. یلیکه در جهت اهداف تحص یمطالب انیبر ب دیتاک

 ی درس  ریاز  گذاشتن مطالب غ زیپره

 مدرسه  یایو اول ریبا دب ح ی و پاسخ درست و صح  پرسش

 متناسب با شأن مدرسه و دانش اموز  یو مدرسه ا یلیمناسب تحص پوشش

 دانش آموزان   ریو سا رانیاحترام وادب در نوع گفتار و کردار با دب ت یرعا

و    ییدر پاسخگو  یشگی هم  یدر کالس و امادگ  ستهوی در به موقع حاضر شدن در کالسها و حضور پ  اریبس  اهتمام

 کالسها  یشرکت در بحث ها

لحاظ    ی مدرسه رصد شده و موارد انضباط  نیآنها در کالسها توسط مسول  ابیمطلب که حضور و غ  نیا   دانستن

 گرد  یم

 و عدم تقلب  یشخص یبر داشته ها  هیو تک گر یو عدم استفاده از ابزار د  ی مجاز ی در آزمونها صداقت

 ی خود وخانواده در تعامالت مجاز   یشخص میاز حر  محافظت

 گران ید یشخص می و محافظت از حر احترام

 .  ریو فراگ یجمع  یدر برنامه ها  یهمکار   

 مورد وزمان نامناسب  با معلمان و کارکنان مدرسه  یتماس ب عدم

 احترام و ادب  ت یبارعا دگاههاینظرات و د انعکاس

 و با خط تلفن آموزشگاه ی در ساعات ادار یلیامور تحص یریگیپ
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ا  با به  نشده ،    ی ، وارد اطالعات خصوص  د یینما  یاستفاده م   ن ی والد  یاز دانش آموزان از گوش  یبرخ   نکهیتوجه 

 .دیشمار متی نموده و  وقت را غن یاز گوش ح یاستفاده صح  دیمراقب باش

  ی و قواعد اخالق میریمرسوم در جامعه خود بهره گ ینوظهور از اصول اخالق یها  یاستفاده مناسب از فناور   یبرا 

 .میجامعه را نقض نکن

 


