
 

 

 

 رستان دخترانه انديشه و خرديآئين نامه انضباطي دب

   :گرامي  آموز دانش

 باشيد.   حاضر مدرسه درراس ساعت مقرر  -1

 درمدرسده  (  آزمدق  +  برنامده  فدق  +  رسدم  ) دبيرسداا   طدر   از شدد   تعيين ساعات درتمام  -2

 از ولد   اجداز   و قبلد   همداهنگ   بدا  مگدر )  ديباشد  نداشاه ورود تاخير عنقا   هيچ به حاضرشد 

 رساا  (  يدب

غيبدت   دبيرسداا   درفعالياهداي (  مسدوقلين  اوليداو  تشديي   بده )  به جز در مقاقع ضروري :1  تذکر

 .  نکنيد.

مراتد  رابده    روز همدا    صدب   8تدا سداعت    هسداند  مقظف آمقز دانش والدين ، غيبت درصقرت -3

از نمدر  ي   تلقد  شدد  و   غيرمقجده  آمدقز  داندش  غيبت اينصقرت درغير .اطالع مسوقلين برسانند

 مقجده  جهدت  مددر   ارائده  و تقضدي   بدراي  ولد   حضقر ، بعد روز انضباط وي کسر م  گردد . 

 است الزام  ، غيبت نمقد 

انضدباط   يثبت و مقج  کسدر نمدر      ر ورود دانش آمقز در دفار انضباطيرمقجه و تاخيبت غيغ -4

ر مدرسه مقظف اسدت بدا ن در    يمد ش از حد ،يبت بيا غير ورود مکرر يشقد و در صقرت تاخ  م

داندش    د و مرات  را کابا بده ولد  ياتياد نما 67را برابر مفاد ماد    م مقاضيمدرسه تصم يشقرا

 آمقز ابالغ کند.  

 تاخير ورود بعد از ساعت مقرر به منزله يک ساعت غيبت غيرمقجه محاسبه م  شقد. -5

ت از سده  يعر وضد ييد د. در صدقرت تغ ييد ز نمايت ظاهر خقد به شدت پرهير در وضعيياز هرگقنه تغ -7

 شقد.   ک هفاه منجر به اخراج دانش آمقز ميروز تا 

درکليه فعاليت هاي عمقم  دبيرساا  ) صبحگا  ، نمداز جماعدت ، مراسدم ملد  و مدوهب  و... (        -6

 د .  يحضقر فعال داشاه باش

 فرهنگد   و آمقزش  برنامه فق  کالسهاي ن ير  مقظف به شرکت در برنامه هاي آمقزش  را خقد -8

 د .  يبدان  مدرسه شقراي مصقب هاي وهمايش  واماحانات نها آزمق ،

 تشديي   آمدقز  داندش  ولد   حضدقر  بده  نياز دبيرساا   چنانچه بصقرت کاب  يا شفاه  از طر  -9

 د .  يبرسان آنا  اطالع به راسريعا مرات  ، شقد داد 

  ديندرداخل وخارج محيط مدرسه شوقنات اسالم  را رعايت ک -11

ساد  و همرا  با فرم )ماناق،شلقار و مقنعه( در مدرسه حضقر داشداه  پقشش و ظاهري  تيوضع  -11

  د. يباش



 

 

 مسدوقلين  ي بعهدد   ، آمدقزي  دانش شا  با مطابق ظاهري وضعيت و و مناس  لباس  تشيي  -12

 . است مدرسه

 .گردد خارج کالس از ازايشا  بعد و شقد کالس وارد اسااد از ،قبل مدرسه زنگ صداي با  -13

 . شد نيقاهد پويرفاه ها   در کالس وراهرويتفردانش آمقزا  درساعات     :2تذکر 

  کند رعايت را و عمقم  فردي بهداشت و محيط بهداشت   -14

 د.  ييدا اجاناب نماياک  ر آمقزشيل غين وسايقر آالت و همچنياز همرا  داشان هرگقنه ز -15

 عمدد   بيدش  کده  بدراين  عدالو   ، گردد  ن ير آ  از دانش آمقز کشف وسايل و: چنانچه اين 3تذکر 

 سدال  درپايدا   وفقدط   تققيدف   مسدوقلين  تقسدط  وسايل اين  گردد م  کسر وي انضباط نمر  از اي

 . شد خقاهد تحقيل وي اولياي به تحصيل 

سداخاما    از وسايل شيص  خقد مراقبت نمايدد و در حفدو ونگهدداري از امدقال وتجهيدزات و      -17

 مدرسه اهامام ورزد .  

 وسايل ووجق  پيدا شد  رابه مسوقلين مدرسه تحقيل نمايد .   -16

 وجه نقد زياد ) غير ماعار  ( به همرا  نداشاه باشد   -18

به جهت ن ارت و کنارل بهار دانش آمقزا  در ساعات زنگ تفري  و نهار و نمداز از پاسديگقي     -19

 محارم معووريم. تلفن  و حضقري به اولياي

اولياي گرام  در صقرت تمايل به مالقات حضقري با مديريت محارم و دبيدرا  مجمقعده طبدق     -21

 جدول تن يم شد  با هماهنگ  قبل  با دفار مدرسه م  تقاند در مدرسه حضقر يابند.

و  رسدداا  يدبخقاهشدمند اسدت در کليدده جلسدات آمقزشدد  ، مشداور  اي و ... کده بدده دعدقت        -21

براساس نياز برگزار م  شقد شرکت نمايند و در مقارد خاص در صقرت عدم تقانداي  جهدت حضدقر ،    

 را قبل از جلسه به مسوقل مربقطه گزارش دهيد.عدم حضقر علت 

براي ن ارت دقيق و هدر چده بيشدار وضدعيت تحصديل  و نمدرات فرزنددتا  بدا اسدافاد  از ندام            -22

رتا  قرار گرفاه و همچنين اخبار و اطدالع رسدان  کاندال خبدري     کاربري و کلمه عبقري که در اخايا

 د.يينما يگريق پيطر تلگرام از دو

از آنجا که براي هر دانش آمقز کارت الکارونيک  هقشمند فدراهم شدد  ، لدوا کليده عزيدزا  بده        -23

قرت کارت خقد را در کارت خقا  قرار دهند تدا حضدقر آنهدا بده صد     است هنگام ورود به مدرسه نياز 

 هقشمند ثبت گردد.

در طقل سال تحصيل  در صقرت تشيي  مسوقلين مدرسه و دبيرا  کالسدهاي فدق  العداد  و     -24

 ..... برگزار م  گردد که زما  اين کالسها از قبل در کانال خبري و سايت مدرسه اعالم م  گردد.  

آمدقزا  ارتبداط دارد از    ت داندش يد م و تربيکه با تعلد  يا  امقرين مدرسه را در جريلطفا مسوقل -25

 .د يو .. قرار ده  و روح  ا بروز مشکالت جسمانيل وجقد يقب



 

 

 

 

 مقررات آزمونها  

دبيرسداا  انديشده و خدرد بدر آ  اسدت کده بدا اجدراي دقيدق و          

صحي  و ن ارت بر آزمق  ها از بروز هر گقنه ب  ن مد  و تيلدف   

بددين من دقر ارائده    احامال  جلقگيري نمايد لوا آيين نامده زيدر   

 م  گردد.  

 ن ارت بر روند آزمق  ها بر عهد  معاو  آمقزش  م  باشد.   -1

 آزمق  مسامر ) داخل  ( که مطابق بقدجه بندي ارائه شد  از طر  دبير صقرت م  گيرد.   -2

 کليه اماحانات راس ساعت اعالم شد  برگزار م  گردد.   -3

 باشد.   غيبت غير مقجه در طقل اماحانات بمنزله صفر م  -4

د. مطدابق قدقانين،   دچنانچه نمر  درس  دانش آمقزي در اماحا  بده دليدل تيلدف صدفر من دقر گدر       -5

 انضباط دانش آمقز صفر خقاهد شد.  

چنانچه تيلف دانش آمقز در هما  نقبت تکرار گردد، کليه اماحاندات وي باطدل محسدقب شدد  و از      -7

 شرکت در بقيه اماحانات محروم خقاهد شد . 

  چه در زما  اماحا  چه در هنگام تصحي  ورقه و يا هدر زمدا  ديگدري ثابدت گدردد      تيلف اماحان -6

 آ  اماحا  مشمقل مقررات خقاهد بقد.  

بررس  تيلف اماحان  از جمله وظدايف شدقراي مدرسده اسدت ولد  در اماحاندات نهداي  بده عهدد            -8

 کميسيق  رسيدگ  به تيلفات اماحا  نهاي  خقاهد بقد.  

 اماحا  در مدرسه حضقر داشاه باشيد.   دقيقه قبل از شروع 15 -9

 از آورد  وسايل اضاف  جزو  ، کااب و يادداشت و غير  به سالن اماحانات ممنقع است.    -11

در هنگام آزمق  وسايل مربقط به اماحا  ) خط کش ، گقنيا ، و پرگار ( به همرا  داشداه باشديد    -11

 .  تبادل هر گقنه وسيله در جلسه اماحا  اکيدا ممنقع م  باشد

جهت برقراري ن م در آزمق  تحت هيچ شرايط  به پرسش هنگدام آزمدق  پاسدا داد  نيقاهدد      -12

 شد.  

 تاخير در اماحانات به منزله ي غيبت محسقب م  شقد و مطابق مقررات برخقد خقاهد شد .   -13

 در جلسه اماحا  برگ آزمق  خقد را حاما چک نماييد و با مشيصات خقد مطابقت دهيد.  -14

 
 

 

 



 

 

 

 سرويس مقررات 
دانش آمقزا  مقظف است بده محدن نشسدان در داخدل سدروي        -1

کمربند ايمن  خقد را ببندد و در صدقرت نبسدان کمربندد و پيشدامد     

هرگقندده اتفددا  احامددال  ، هدديچ گقندده مسددوقليا  ماقجدده راننددد  و   

 پيمانکار و مدرسه نم  باشد.  

و ... ( و تقاضداي اسدافاد  از    اسافاد  از وسايل صقت  و تصقيري ) گقش  مقبايدل ، تبلدت، دوربدين    -2

وسايل صقت  و تصقيري اتقمبيل و رانند  مادام  که دانش آمقز داخل سدروي  باشدد اکيددا ممندقع     

 است.  

تقاضاي تققف در مسير ) جهت خريد کااب و .... ( و تقاضداي پيداد  شدد  غيدر از مسدير مشدي         -3

 تحت هر شرايط  اکيدا ممنقع م  باشد.  

رد ضروري نبايد با رانند  سروي  صحبت کندد و چنانچده احيانداش مشدکل  بده      دانش آمقزا  بجز مقا -4

وجقد بيايد دانش آمدقز مقظدف اسدت مقضدقع را صدرفا از طريدق مسدوقلين مدرسده و اوليداي خدقد           

 پيگيري کند .  

صب  ها رانند  مقظف است که در وقت و محل تعيين شد  حضقر داشداه باشدد و داندش آمدقز نيدز       -5

 زما  تعيين شد  در محل مزبقر حضقر يابد.  مقظف است در هما 

اولياي محارم در صقرت  که به هر علا  دانش آمقز از سروي  اسدافاد  نمد  کندد شد  قبدل  بده        -7

 رانند  اطالع دهيد.  

 رعايت شوقنات دانش آمقزي در هنگام اسافاد  از سروي  و در طقل مسير الزام  است.   -6

 روي  منقط به امکانات مسوقل سروي  م  باشد.  در صقرت تغيير آدرس منزل هماهنگ  با س -8

 از خقرد  و آشاميد  در سروي  خقدداري فرماييد. -9

 


