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 ی مهربانام خداوند بخشندهبه ن

 مه مقدّ

ست . و نهفته اطرت اانسان موجودی است که مسئول و مکلّف آفریده شده است . لذا ضرورتاً پذیرش مسئولیّت نیز درف

 و می گردداماهنگ هرشد و پرورش مسئولیّت پذیری رابطه انسان را  با خود ، اجتماع و خداوند شکل می دهد و سبب 

ناسب ت های متمسئولیّ از کودکی تا بزرگسالیاز مراحل رشد ،  ما می خواهیم فرزندانی داشته باشیم که در عین گذر ،

 اشند .ببی تفاوتی در امان  وبا هر یک از این مراحل را درک و از عوارض ناشی از عدم حسّ مسئولیّت 

به  اد اعتمادمن ایجمقبولیّت ض ودر نظر دیگران است  ل مسئولیّت پذیری و مقبولیّت فردعایت انضباط یکی از عوامر

خانه ، رات درامنیّت خاطر ، شادی و آرامش روحی ، یک امر اجتماعی است که منجر به حفظ حدود و مقرّ ، نفس

 مدرسه و جامعه می گردد .

ا سازمان موز رآانضباط چه در بعد فردی و چه در زندگی جمعی و روابط اجتماعی ، نیروهای ذهنی و جسمی  دانش 

وع ، و در مجم وشاندده و از اتالف آن جلوگیری و او را یاری می نماید تا به اهداف خود بهتر جامه ی عمل بپبخشی

 . دست آوردآمادگی پذیرش و درک مقرّرات و قوانین را به 

 محترم  یسخنی چند با اولیا

رکت در ح شود،ی میکی از عنایات خداوند متعال به مدرسه ی راهنمایی معلم که از افتخارات این مجموعه محسوب  

که ما  ن جاییآذیل انوار اهل بیت عصمت و طهارت صلوات اهلل علیهم اجمعین و حول محور والیت می باشد و از 

ی دانیم ود واجب ما بر خه می باشد و اطاعت از ایشان رمعتقدیم نظام ما یک نظام والیی و تحت رهبری والیت مطلقه فقی

آغاز می  دید راج، سال  عصر عجّل ا... تعالی فرجه الشریفبا تأییدات خداوند متعال و تحت توجّهات حضرت ولیّ 

 کنیم .

کری و فهم نگی ، ه هماهنیک می دانیم که توفیق ما و شما در ابعاد گوناگون و گسترده ی امر تعلیم و تربیت مشروط ب

اخالقی  دلذا رش .ی باشدمدانش آموز ( جامعه  یمدرسه و اولیا یهم کاری دقیق و صمیمانه ی این دو نهاد اصیل ) اولیا

 .ستگی داردرسه بمحترم با مد یت و ارتباط مستقیم اولیاه ، دقّگاهی ، فراست ، توجّو علمی فرزندان شما به آ

شان رابه موده و ایشریح نتبا توجّه به نکات فوق خواهشمند است آیین نامه ی انضباطی مدرسه را کامالً برای فرزندتان 

 ن در داخل و خارج از مدرسه ملزم فرمایید .آرعایت کامل 
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 . ام ورزیداهتم نآدقّت مطالعه نموده ودر رعایت کامل  با رامشروحه ی ذیل  درخواست می شود مفاد ضمناً

ود و خفرزند  و انضباطی آموزشیپرورشی، اولیای محترم می بایست برای پیگیری مسائل  -

درسه می به مالقات با مسئولین مربوط جهت تسریع در امور ، با تعیین وقت قبلی و هماهنگ

 .باشدمراجعه نمایند. در ضمن تلفن مدرسه جهت کارهای بسیار ضروری و کوتاه مدت می

ز ساعت االً پس های تربیتی و... که معموهای فوق برنامه مانند کارهای گروهی، کالستفعالی -

 آموزشی انجام خواهد شد قبال به صورت کتبی به اطالع اولیا خواهد رسید.

گی و رسید ی مسئولین مدرسه بودهآموزان صرفاً بر عهدهحل اختالفات احتمالی بین دانش -

 باشد.نمی آموزان مورد تأییداولیای دانش

د ارد باید ولی دییشود و نیاز به تأه منزل آورده میآموزان بهایی که توسط دانشتمامی نامه -

ن صورت یر ایغدر  رأس تاریخ مقرر به مدرسه عودت داده شودعالوه بر ثبت در دفتر ارتباط ، 

 منجر به کسر امتیاز از دانش آموز می گردد. 

 اولیای ، و ازاشدبگردد الزامی میطرف مدرسه اعالم می حضور اولیا در تمامی جلساتی که از -

م ه اند حضور بهمی شود رأس ساعتی که برای شرکت در جلسات دعوت شدهمحترم تقاضا 

 ببه کسمنجر اولیای محترم به موقع رسانند و مسئولین را از نظرات خود آگاه سازند، حضور

 دانش آموز می گردد . برایامتیاز 

ام نر ثبت د آموز رفتار، کردار، اخالق و وضعیت آموزشی هر دانش امتیاز، ی انضباط،نمره -

 باشد.آموز موثر میسال بعد دانش
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 مقرّرات مدرسهقوانین و  

 ورود و خروجساعت  -1

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

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

 

 تأخیر -2

 ورود به مدرسه:

متیاز از دانش اتأخیر محسوب شده و موجب کسر انضباط و  7:10ورود دانش آموز به مدرسه، بعد از ساعت  -

 گردد.آموز می

برای  (ار دریابلو) درب شمالی ورود ازباشد. ) می جنوبیاز درب  به مدرسه صرفاً ورود دانش آموزان

 دانش آموزان ممنوع است.(

 

 ورود به کالس: 

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

ر موارد ر تأخیگردد و در صورت تکراتأخیر دانش آموزان توسط دبیران محترم در سامانه مدبر ثبت می -

 شود.اهنما پیگیری میتوسط معلم ر

 

 

 غیبت -3

مان روز از صبح ه 00:8قبل از ساعتشد باید بادر صورتی که به هر علتی دانش آموز در مدرسه غایب  -

 یبتغ ساعت صورت عدم اطالع تا ایندر م گردد. روابط عمومی اعال جانب والدین به مسئول پایه یا

 .غیرموجه محسوب می شود

الم وب اعد، ضمن اطالع رسانی تلفنی طبق چارچوبیماری غایب ش در صورتی که دانش آموزی به علت -

کر ود، متذمکتوب ولی توسط دانش آموز تحویل مسئول پایه ش اعالمبایست گواهی پزشک یا شده، می

 شود.غیبت غیرموجه محسوب می ،گردد در صورت عدم تحویل برگهمی

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

رورش زش و پگردد و براساس قوانین و مقررات آموغیبت غیرموجه منجر به کسر امتیاز و انضباط می -

 اقدام خواهد شد.
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ات آموزش و روز در جلسه شورای مدرسه  طرح و براساس قوانین و مقرر 1پیاپی بیش از  غیبت داشتن -

 پرورش تصمیم گیری خواهد شد.

آموز ی دانشگرفتن مرخصی برا نیاز بهاولیای محترم در سال تحصیلی طوری برنامه ریزی نمایند که  -

اص توسط موارد خ .می گرددامتیاز  کسرمنجر به  به هرعلتی عدم حضور در مدرسهصرف زیرا نباشد 

 اولیا باید از قبل به اطالع مسئول پایه رسانیده شود.

 
 

 :مشاجره در مدرسه ) ناسزاگویی، درگیری فیزیکی و...(  -4

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

 ش آموز از، دانبا تصمیم شورای مدرسه و اطالع رسانی به اولیا چنین عملی گردد برابر مقررات مدرسه

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

 

 :آوردن وسایل غیر ضروری به مدرسه  -5

 وح فشرده،واع لآوردن هر گونه وسایل تجملی و زینتی، اشیای گران بها و غیر ضروری )گوشی همراه، ان -

نش ه از دادستبند و... (به مدرسه ممنوع می باشد . درصورت مشاهدگردن بند،  ت های هوشمند،ساع

 . خواهد شد وز کسرو از انضباط و امتیاز دانش آمآموز گرفته شده و تا آخر سال تحویل داده نخواهد شد 

  مراه،درموارد خاص و اضطراری، درصورت هماهنگی قبلی اولیا و پذیرش مدرسه، درخصوص تلفن ه -

 کند. افت میتلفن همراه را تحویل مدرسه داده و در پایان ساعت درسی دری بدو وروددانش آموز در 

 )گوشی ساده(

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

 ه دارایکد باخود به مدرسه بیاورو ارزان قیمت تنها می تواند یک عدد فلش ساده موز هر دانش آ -

 برچسب نام و نام خانوادگی بوده و فلش نیز به نام خود باشد.

 حفظ و نگه داری فلش برعهده دانش آموز میباشد. -

 ی باشد.صی خالبایست تنها دارای اطالعات درسی بوده و از هرگونه اطالعات غیر مرتبط و خصوفلش می -

 

 :وضعیت ظاهری )لباس ، موی سر، رعایت بهداشت فردی و ...(  -6

 تربیتی و قرراتمدانش آموزان باید از پوشیدن کفش و لباس نامناسب اجتناب نموده ودر این مورد تابع  -

 اخالقی مدرسه باشند.

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

آموزی با لباس نامناسب در مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه حاضر شود از نمره انضباط و امتیازی دانش 
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و مورد به صورت تلفنی به اولیا اطالع رسانی خواهد شد تا برای دانش آموز لباس آموز کسر خواهد شد 

 مناسب بیاورند.

-ذا دانشغیر از ساعات ورزش ممنوع می باشد، لبه  ورزشی ه با لباسضور دانش آموزان در مدرسح -

 ند. ییاب به مدرسه لباس ورزشیآموزان نباید با 

 موی سر دانش آموزان باید بدون مدل و عاری از موادحالت دهنده باشد. -

 ه بودنوتاکسها، دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی همواره از لحاظ بهداشت فردی ) تمیز بودن لبا -

 باشند. شرایط مطلوبناخنها و...( در 

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

 .نمایند

 

 :رعایت ادب و احترام نسبت به  دبیران، کارکنان واحد آموزشی و دانش آموزان محل تحصیل -7

زی که مرتکب آمو باشد و دانش نمی ه هیچ عنوان قابل توجیهبی احترامی به دبیران و پرسنل مدرسه ب -

 رونده  باپج در چنین عملی شود با اطالع و دعوت از ولی دانش آموز عالوه برکسر نمره ی انضباط و در

 تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آموز برخورد خواهد شد.

 

 خسارت وارد کردن به اموال مدرسه : -8

 باشد . وی می خسارت به اموال مدرسه و دانش آموزان بر عهده ی دانش آموز و اولیایجبران هر گونه  -

 
 

 :شوخی کردن، استهزاء، جابجا کردن وسایل دیگران و... -9

د وع می باشه ممندانش آموزان باید بدانند هر گونه رفتاری که باعث اذیت و آزار دیگران شود در مدرس -

وز انش آمددوم ثبت در پرونده ودر صورت تکرار موجب حذف  در صورت مشاهده بار اول تذکر، بار و

ورد موز برخآتی گشته و با تصمیم شورای مدرسه و طبق مقررات با دانش آخدمات ویژه از برنامه ی 

 خواهد شد.

 
 

 برداشتن اموال مدرسه و دانش آموزان دیگر : -10

ع ولی ا اطالبدر صورت مشاهده هیچ دانش آموزی حق ندارد بدون اجازه به اموال دیگران دست بزند ،  -

 دانش آموز موضوع بررسی خواهد شد .
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 استفاده از تلفن مدرسه : -11

درسه مخارج از  ه هایدانش آموزان موظفند وسایل مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و درمورد برنام -

برای  لفن مدرسهاز ت استفادههماهنگی های الزم را قبل از حضور درمدرسه با  اولیای خود انجام دهند، لذا 

 ود.شی می موارد خاص در ساعات درسی از طریق معلم راهنما پیگیر .می باشددانش آموزان مقدور ن
 

 موارد اخالقی : -12

زان ش آمودانش آموزانی که به هر عنوان و یا با هر وسیله ای باعث انحراف اخالقی خود و دان  -

 د شد.خواه قررات به شدیدترین صورت با آنها برخورددیگرگردند با تصمیم شورای مدرسه و برابر م
 
 

 آوردن وسایل توسط اولیا به مدرسه :  -13

 ز قبیلاسائل شخصی دانش آموز از آوردن و از اولیای محترم تقاضا می شود در طول ساعات درسی -

ولیای اکرار تموارد ثبت شده و در صورت  ، غذا، وسایل ورزشی و غیره خودداری نماینده.، جزوهکتاب

 مدرسه از پذیرفتن وسایل معذور می باشند.

 خروج بدون اجازه از مدرسه : -14

خروج  ان حقدانش آموزان در ساعات درسی) بعداز ورود به مدرسه تا پایان آخرین زنگ( به هیچ عنو -

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

-با دانش قرراتسه و طبق مدانش آموز عالوه بر کسر امتیاز و درج در پرونده با تصمیم شورای مدرولی 

 موز برخورد خواهد شد .آ
 

 هنگام خروج از مدرسه :  -15

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

درسه را طراف ماحق توقف در خیابانها ، مغازه ها و پارک های دانش آموزان بعد از تعطیلی از مدرسه  -

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

ت ابر مقرراوز براگر گزارشی مبنی بر دیر رسیدن دانش آموزبه منزل، به مدرسه ارائه گردد با دانش آم -

 مدرسه برخورد خواهد شد .

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

ارج شوند .در غیر خ( از مدرسه  15:15باید بالفاصله بعد از پایان ساعات درسی )حداکثر تا  اندانش آموز -

 ثبت می گردد. هاآناین صورت تاخیر خروج از مدرسه برای 

ام ندشان اقدروج فرزنسبت به خمدرسه باید جعه به درب شمالی ، اولیا با مرا توجه: در برنامه های اردویی -

 نمایند.
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ایست به نکات زیر توجه بندهای باال دانش آموزان عزیز می ب عالوه بر موارد ذکر شده در

 داشته باشند :
 

 جمعی کالسهای درسی فوق برنامه و فعالیتهایشرکت دراطاعت از دستورات آموزشی و پرورشی ،  -

 . در طول سال تحصیلی و تابستان اردوها و غیره مدرسه شامل مراسم های دینی ومذهبی ،

 رعایت نکات ایمنی وحفظ نظم در سرویس مدرسه وهمکاری با مسئول سرویس. -

 رسه.نها به مدوقع آمگرداندن به  تحویل به موقع فرمها ، دعوت نامه ها ، اوراق امتحانی به اولیا و باز -

 .گیرندمورد مسئولیت هایی که به عهده میانجام وظایف محوله به نحو احسن در   -

 توجه کامل به تذکرات مسئولین مدرسه،یاورها، نمایندگان کالس،وسرگروه های درسی. -

 ری ،ارخوازخانه ، ناههمکاری وهمدلی در ایجاد نظم وترتیب مطلوب ، نظافت محیط آموزشی)نم -

 راهروها حیاط و...(

،  اعات مقرراز س از زمین ورزشی ، آزمایشگاه ، کارگاه ، کتابخانه ، و سایت رایانه در خارج استفاده -

 منوط به موافقت مسئول پایه و اجازه ی اولیای دانش آموز می باشد .

ونه گهیچ  حفظ ونگه داری ومراقبت از وسایل شخصی از وظایف دانش آموزان بوده و مسئولین مدرسه -

 شدن وسایل ندارند. قودفتعهدی در قبال م

 مطالعه دقیق آیین نامه انضباطی و انجام کامل مقررات مدرسه . -

 مراحل پیگیری موارد انضباطی 

ه منطبق یتی مدرسو ترب هر گاه وضع اخالق ، رفتار ، انضباط ، و پیشرفت تحصیلی دانش آموز با مقررات آموزشی     

 ( 76ده)ماپرورش وموزش آانضباطی ( طبق آیین نامه و.. نباشد ، ستاد تربیتی مدرسه )شامل مدیر ، معاون ، مسئول پایه
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