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  انضباطي نامهآيين
  اولياي شريف و گرامي

گونه كه مستحضر هستيد موفقيت فرزندان عزيز شما در امور آموزش و پرورش بستگي به هماهنگي، همفكري و همكاري دقيق، همان
صميمانه سئوالنه و  شما م سه زمينهي ما و  ستقيم والدين محترم با مدر ساز اين توفيق خواهد بود. با دارد. لذا آگاهي، توجه و ارتباط م

ضمن مطالعه شريح نموده و ايشان را به نامهي آيينتوجه به نكات فوق، مستدعي است  ضباطي مدرسه آن را كامالً براي عزيزانمان ت ي ان
  رعايت كامل آن ملزم نماييد.

 مدرسه تأخير ورود به  
ستيك خودرو، تأخير وسايل  شدن ال سير آمد و رفت خود و در نظر گرفتن حوادث غيرمترقبه مسير (پنچر  با توجه به آگاهي افراد از م

هاي اتفاقي و ...)  مي بايست، نسبت به ساعت خروج از منزل  تدابير الزم را بينديشيد. در هر صورت شما مي ي عمومي، ترافيكنقليه
صبح قبل از ساعت بايست هر رو ضر باشيد و در ساعت  ١٥/٧ز  مدرسه را ترك كنند. در غير اين صورت  ١٥:١٥در صحن مدرسه حا

  تأخير ورود  ثبت خواهد شد.
  

  الف) تأخير تا قبل از پايان زنگ اول:
  ي برخورد انضباطينحوه  موارد
  ثبت در پرونده + تذكر شفاهي  اولين تأخير

  رساني به اوليااطالعثبت در پرونده + تذكر شفاهي +   دومين تأخير
  نمره ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   سومين تأخير

  رساني به اوليا+ اطالع آموزنمره + تعهد كتبي دانش ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   چهارمين تأخير
  نمره + دعوت اوليا ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   پنجمين تأخير
  نمره + محروميت از كالس  ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   ششمين تأخير
  نمره + محروميت از كالس + دعوت اوليا ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   هفتمين تأخير

  نمره + محروميت از كالس + ارجاع به شوراي مدرسه ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   هشتمين تأخير
  

  ب) تأخير بيش از يك زنگ:
  انضباطيي برخورد نحوه  موارد
  نمره (در صورت غيرموجه شناخته شدن) ٢٥/٠ثبت در پرونده + تماس با اوليا + كسر   اولين تأخير

  نمره + تعهد كتبي ٢٥/٠ثبت در پرونده + دعوت اوليا + كسر   دومين تأخير
  نمره + محروميت از كالس + ارجاع به شوراي مدرسه ٥/٠ثبت در پرونده + كسر   سومين تأخير

  
  ورود به كالستأخير  

آموزان است. مدت زماني كه براي ساعات تفريح درنظر ورود دانش آموز پس از معلم به كالس ، يك نوع بي احترامي به معلم و ساير دانش
  گرفته شده براي استراحت ورفع حوائج ضروري كفايت مي كند.

  ر دفتر انضباطي هم ثبت خواهد شد. اولين بار با يادآوري اينكه كار اشتباهي كرده ايد ، با شما برخورد و د
  در صورت تكرار براي بارهاي دوم و سوم ، طبق آئين نامه انضباطي با شما برخورد خواهد شد .  
  ي برخورد انضباطينحوه  موارد  

  ثبت در پرونده + تذكر شفاهي  دومين تأخير
  ثبت در پرونده + تذكر شفاهي + تعهد كتبي  سومين تأخير

  ه + محروميت از كالس نمر ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   چهارمين تأخير
  ارجاع به شوراي انضباطي مدرسه محروميت از كالس +  نمره + ٢٥/٠ثبت در پرونده + كسر   پنجمين تأخير
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 غيبت  
صيلي از  سال تح شت. لذا در ايام  شرايطي نتايج نامطلوبي در پي خواهد دا غيبت و عدم دانش آموزان عزيز ، غيبت تحت هر عنوان و 

سي ، نياز به زماني معادل چندين برابر وقت  سه در سهاي درس ، خودداري فرمائيد ، چرا كه غيبت در هر جل سه و كال ضور در مدر ح
سال ،  شد و تا انتهاي  سته اي حل و رفع نخواهد  شت و معموال اين عقب ماندگي به نحو باي معمول براي جبران عقب ماندگي خواهد دا

موز خواهد بود . لذا تحت عناويني نظير كسالت ، سرماخوردگي جزئي و تشخيص هاي فردي ، موجبات عدم حضور در دامنگير دانش آ
هاي حاد و مسري) سعي در شركت مدرسه را فراهم نسازيد و تحت هر شرايطي (مگر با تشخيص پزشك متخصص و در مورد بيماري

  به موقع و مستمر در كالسهاي درس داشته باشيد.
 حترم ،ولي م
  ساعت ضباطي ٠٠:٨غيبت فرزندتان را حداكثر تا  صورت عدم  ويا روابط عمومي صبح همان روز به اطالع معاونت ان سانيد در  بر

  اطالع تا اين ساعت غيبت غير موجه محسوب مي شود.
 از غيبت ، الزامي است و لين روز پس به همراه داشتن گواهي پزشكي معتبر يا توضيح كتبي اولياي محترم و يا حضور ايشان در او

 متذكر مي گردد در صورت عدم تحويل برگه غيبت غير موجه محسوب مي شود.
 باشد.ي دبيرستان ميذيرش داليل توجيه غيبت به عهدهپ 
 باشد، مگر التعطيلين، قبل و بعد از تعطيالت رسمي) به هيچ عنوان از طرف دبيرستان قابل قبول نميهاي روزهاي خاص (بينغيبت

 ر شرايط خاص و هماهنگي قبلي.د
  الزم با كادر آموزشي و انضباطي انجام گردد. سفرهاي خاص (خارج از كشور و يا كاري) از قبل هماهنگي رابطه بادر 

  ي برخورد انضباطينحوه  موارد 
  دعوت اوليا + تعهد كتبي محروميت از كالس +  نمره + ٥/١ثبت در پرونده + كسر   اولين غيبت غيرموجه

  دعوت اوليا + ارجاع به شوراي مدرسه محروميت از كالس + نمره + ٢ثبت در پرونده + كسر   دومين غيبت غيرموجه
  
 اخراج از كالس درس  

شت شده از پذيرش اين مورد براي خود يكي از ز صورت كه  شد. لذا به هر  سه ، اخراج از كالس مي با ترين و بدترين اتفاقات ممكن در مدر
  پرهيز كنيد. 

  الف) اخراج انضباطي:  
  ي برخورد انضباطينحوه  موارد  

  نمره ٥/٠ثبت در پرونده + كسر   اولين اخراج
  نمره + دعوت اوليا ١ثبت در پرونده + كسر   دومين اخراج

  نمره + دعوت اوليا + تعهد كتبي ٥/١ثبت در پرونده + كسر   سومين اخراج
  ارجاع به شوراي مدرسهنمره +  ٢ثبت در پرونده + كسر   چهارمين اخراج

  ب) اخراج آموزشي:  
  نمره + ارجاع به مشاور پايه. ٢٥/٠ي انضباطي + كسر : ثبت در پروندهي برخوردنحوه

  
  شوخي كردن ،در مدرسه ، مشاجره  
دانش  آنجايي كه دانش آموزان دبيرســتان معلم اخالق محور بوده و رعايت آداب و اخالق انســاني را بعمل مي آورند بســيار خرســنديم از

چنانچه عكس موضوع فوق مشاهده شود  آموزان بايد بدانند هر گونه رفتاري كه باعث اذيت و آزار ديگران شود در مدرسه ممنوع مي باشد
  فاقي در شوراي مدرسه تصميم گيري خواهد شد.آن موضوع اتپيرامون 

  ي برخورد انضباطينحوه  موارد 
  روز اخراج + دعوت اوليا + تعهد كتبي ٣نمره +  ٣ثبت در پرونده + كسر   اولين مورد

  ثبت در پرونده + تعليق + ارجاع به شوراي مدرسه  دومين مورد
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 آميزي لفظي يا به كار بردن الفاظ توهينمشاجره 
  ي برخورد انضباطينحوه  موارد  

  نمره + تعهد كتبي ٥/٠ثبت در پرونده + كسر   اولين مورد
  نمره + دعوت اوليا ٧٥/٠ثبت در پرونده + كسر   دومين مورد

  نمره + ارجاع به شوراي مدرسه ١ثبت در پرونده + كسر   سومين مورد
 
 همراه داشتن وسايل اضافي 

و  وسايل تجملي و زينتي، اشياي گران بها بنددي، انگشتر، گردنسي ساعت هاي هوشمند، ،تلفن همراههمراه داشتن وسايل اضافي اعم از 
  غيره، غيرمجاز مي باشد در ضمن، همراه داشتن نشريات و مجالت در مدرسه ممنوع بوده و با فرد خاطي برخورد انضباطي خواهد شد.

  ضبط موردنمره +  ٢٥/٠ي برخورد: ثبت در پرونده + كسر نحوه
 دانش آموزان عزيز مي بايست ، از آوردن پول زياد به مدرسه خودداري نمايند .

هر دانش آموز تنها مي تواند يك عدد فلش ساده و ارزان قيمت باخود به مدرسه بياورد كه داراي برچسب نام و نام خانوادگي بوده و فلش 
 نيز به نام خود باشد.

 آموز ميباشد.حفظ و نگه داري فلش برعهده دانش 
  بايست تنها داراي اطالعات درسي بوده و از هرگونه اطالعات غير مرتبط و خصوصي خالي باشد.فلش مي

ــ تربيتي دبيرستان و بخشنامه ي آموزش و پرورش همراه داشتن تلفن * با توجه به درخواست اولياء محترم و مصوبه شوراي آموزشي ـ
  گردد.نوع بوده و در صورت مشاهده مورد ضبط و طبق مقررات برخورد انضباطي ميآموزان ممهمراه به هر دليل توسط دانش

    (لباس ، موي سر، رعايت بهداشت فردي و ...): وضعيت ظاهري 
شيدن شته براي دانششرت و لباستي پو شأن آموزان مجاز نميهاي داراي مارك، آرم و نو سر بايد در  شد. همچنين اندازه و مدل موي  با

  ز و مطابق با مقررات مدرسه باشد.آمودانش
  آموزان خاطي برخورد انضباطي خواهد داشت.، مدرسه با دانش در صورت عدم رعايت موارد فوق

نمره + تماس با اوليا و هماهنگي در جهت برطرف نمودن مورد (در صــورت برطرف نشــدن  ٢٥/٠ي برخورد: ثبت در پرونده + كســر نحوه
  ر در كالس را نخواهد داشت)ي حضوآموز اجازهمورد دانش

صره: دانش شي (به هر دليلي) ملزم به رعايت قانون فوق ميتب ساعات غير آموز ضور آموزان در  صورت عدم رعايت آن از ح شند و در  با
  آيد.ايشان در دبيرستان جلوگيري به عمل مي

شت فردي ( تميز  صيلي همواره از لحاظ بهدا سال تح شرايط مطلوب دانش آموزان بايد در طول  سها، كوتاه بودن ناخنها و...) در  بودن لبا
  باشند.

  بهداشت عمومي(در كالس، حياط و ...) را رعايت نمايند. عالوه بر بهداشت فردي، همه دانش آموزان موظفند
  مدرسهي برخورد: ثبت در پرونده + برطرف نمودن مورد به وجود آمده + نظافت كالس يا حياط به صالحديد مسئولين نحوه

  
   (احترام به مقام معلم) رعايت ادب و احترام نسبت به مسؤلين و دبيران 

  آنجايي كه دانش آموزان دبيرستان معلم اخالق محور بوده و رعايت ادب را بعمل مي آورند ، از
  چنانچه عكس موضوع فوق مشاهده شود پيرامون آن موضوع اتفاقي در شوراي مدرسه تصميم گيري خواهد شد. 

  نمره + دعوت اوليا + اخراج موقت ١ي برخورد: ثبت در پرونده + كسر نحوه
  
 به اموال مدرسه خسارت 

  نمره (در صورت تشخيص تعمد در خسارت وارد شده) ١ي برخورد: ثبت در پرونده + جبران خسارت وارده + كسر نحوه
دانش آموز بوده و مورد باال شامل حكاكي و خط كشيدن روي حفظ و نگهداري وسائل و امكانات موجود در مدرسه از وظايف اصلي تذكر: 

 نيمكتها ، صندلي و ديوار ها و ... نيز مي شود .
 
 عدم حضور اوليا در جلسات رسمي اعالم شده از طرف مدرسه 

  ائه دليل موجه)آموز (در صورت عدم ارنمره از دانش ٢٥/٠ي پيگيري: ارائه دليل عدم حضور اوليا محترم به صورت كتبي + كسر نحوه
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 آموزان و داوطلبان متخلف در امتحاناتانواع تخلفات و نحوة برخورد با دانش  
  مجازات  نوع امتحان دورة تحصيلي  نوع تخلف  
همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت و ساير وسايل غيرمجاز   ١

  در جلسة امتحان
  شودنمرة درس صفر مي  امتحانات داخلي
  شودنمرة درس صفر مي  متوسطهامتحانات نهايي 

گذاشــتن هر نوع عالمت روي ورقة امتحاني به منظور ســوء   ٢
  استفاده

  -  امتحانات داخلي متوسطه
  شودنمرة درس صفر مي  امتحانات نهايي متوسطه

ــت و  -  ٣ ــتفاده از كتاب، جزوه، يادداش ــتفاده يا اقدام به اس اس
  ساير وسايل غيرمجاز

امتحاني از طريق نگاه كردن به پاســخگويي به ســؤاالت  -
  آموز ديگر يا صحبت كردن با آنهاورقة امتحاني دانش

  رد و بدل كردن يادداشت و روشهاي مشابه -

  شودنمرة درس صفر مي  امتحانات داخلي متوسطه
ـــده اعم از داخلي و   امتحانات نهايي متوسطه امتحانات انجام ش

شركت در امتحان بقية  نهايي باطل و از 
  شود.دروس همان نوبت محروم مي

  بيرون بردن ورقة امتحاني -  ٤
  آموز ديگرنوشتن ورقة امتحاني براي دانش -
سط دانش - شده تو شته  ستفاده از ورقة امتحاني نو آموز ا

  ديگر
  مشاركت در تعويض اوراق امتحاني -

  شودنمرة درس و انضباط صفر مي  امتحانات داخلي متوسطه
ـــده اعم از داخلي و   متوسطهامتحانات نهايي  امتحانات انجام ش

شركت در امتحان بقية  نهايي باطل و از 
  شود.دروس همان نوبت محروم مي

  فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسة امتحان -  ٥
  اخالل در نظم جلسه يا حوزة امتحاني -

  شودنمرة درس و انضباط صفر مي  امتحانات داخلي متوسطه
ـــفر و متخلف از   نهايي متوسطهامتحانات  ية دروس ص نمرة كل

ــات نوبــت بعــدي نيز محروم  امتحــان
صالح شود و موضوع به مراجع ذيمي

  .گرددقضايي گزارش مي
  شود.دانشگاهي (پايه چهارم) همانند امتحانات داخلي دورة متوسطه عمل مييح: در مورد امتحانات دورة پيشضتو
 سه : آوردن وسايل توسط اوليا به مدر 

از اولياي محترم تقاضا مي شود در طول ساعات درسي از آوردن وسائل شخصي دانش آموز از قبيل كتاب، جزوه، غذا، وسايل ورزشي و 
 غيره خودداري نماينده. موارد ثبت شده و در صورت تكرار اولياي مدرسه از پذيرفتن وسايل معذور مي باشند.

 : خروج بدون اجازه از مدرسه 
آموزان در ساعات درسي( بعداز ورود به مدرسه تا پايان آخرين زنگ) به هيچ عنوان حق خروج بدون هماهنگي از مدرسه را نداشته دانش 

شوراي  صميم  سر امتياز و درج در پرونده با ت واگر دانش آموزي مرتكب چنين عملي گردد با اطالع و دعوت از ولي دانش آموز عالوه بر ك
 آموز برخورد خواهد شد .ا دانشمدرسه و طبق مقررات ب
 هنگام خروج از مدرسه : 

 دانش آموزاني كه از سرويس استفاده مي كنندتا آمدن سرويس  حق خروج از مدرسه را ندارند . 
دانش دانش آموزان بعد از تعطيلي از مدرسه حق توقف در خيابانها ، مغازه ها و پارك هاي اطراف مدرسه را ندارند، در صورت مشاهده با 

 آموزان برابر مقرات مدرسه برخورد خواهد شد.
 اگر گزارشي مبني بر دير رسيدن دانش آموزبه منزل، به مدرسه ارائه گردد با دانش آموز برابر مقررات مدرسه برخورد خواهد شد .

 خروج دانش آموزان تنها از درب محوطه (جنوبي) صورت مي پذيرد.
ها ثبت ايان ساعات درسي  از مدرسه خارج شوند .در غير اين صورت تاخير خروج از مدرسه براي آندانش آموزان بايد بالفاصله بعد از پ

  مي گردد.
 توجه: در برنامه هاي اردويي ، اوليا با مراجعه به درب شمالي مدرسه بايد نسبت به خروج فرزندشان اقدام نمايند.

  
  تذكرات مهم :

  صوب شوراي مدرسه نيز بنا به شرايط مموارد فوق الذكر نمي باشد بلكه موارد  شاملرعايت مقررات انضباطي تنها
 .زمان و مكان الزم االجرا مي باشد

 آموز از كالس خواهد بود.مسائل ارجاع شده به شوراي مدرسه تا زمان اعالم نظر شورا، همراه با محروميت دانش  
 


