
 

 

 

 

 

  

 و آداب همکاری خانه و مدرسهآيين 

 ـ متوسطه دوم دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسالمی شهید مطهری )ره(

 

 

  ؛ضمن اهداي درود و سالم خدمت شما اولياي گرامي 

رساند با توجه به این که کار آموزشي و تربيتي قوي در هر مدرسه اي مستلزم وجود بستر مناسبي باستحضار مي   

تقدیم مي شود،  ، مقررات انضباطي مدرسه ذیالًاست که پایبندي به نظم وقانون اولين شرط فراهم شدن آن است

 گر ما باشيد.اميد که با نظارت مستمر و قوي خود موجبات عمل به آن را فراهم آورده و یاری

 زمان حضور در مدرسهالف( 

. ساعت مجاز برای حضور دانش آموزان در مدرسه مي باشدبعداز ظهر 30:15الي  صبح 7 كار دبيرستان از ساعت ساعت -1

دبيرستان قبل و پس از این زمان هيچ مي باشد. الزم به ذكر است  15:45كار دبيرستان ساعت صبح و پس از پایان  6:45

 نسبت به پذیرش دانش آموزان ندارد.مسئوليتي 

و روزهای پنجشنبه تا ظهر  15:30دبيرستان در طول سال تحصيلي جز در روزهای تعطيل همه روزه از صبح تا ساعت  -2

 فعال مي باشد و بنا به ضرورت هرگونه تغيير ساعت كار قبل از اجرا به اطالع خانواده ها خواهد رسيد.

در موارد بسيار اضطراری یا حوادث غيرمترقبه به هيچ وجه  جز لذا دليل بيماری موجه نيست.غيبت از مدرسه جز به  -3

در مواقع ضروری نيز قبل از هرگونه اقدام و تصميم گيری یا مسئول پایه مشورت درخواست مرخصي برای فرزندتان نفرمایيد. 

مجوز از شورای دبيرستان به نظامت تحویل كرده و سپس درخواست خود را از یک هفته قبل به صورت كتبي برای كسب 

 دهيد.

غيبت یک روز، با گزارش والدین و غيبت بيش از یک روز فقط با گواهي پزشک موجه مي گردد. این گواهي باید حتماً در  -4

 به نظامت تحویل گردد و در غيراینصورت در نظر گرفته نخواهد شد.روز حضور دانش آموز پس از غيبت، اولين 

صورت بروز بيماری جهت پيشگيری از سرایت آن به دیگران از فرستادن دانش آموز تا بهبودی كامل )طبق نظر پزشک( در  -5

 خودداری فرمایيد و تکاليف و برنامه درسي روزانه وی را حضوری یا تلفني جویا شوید.

شود و در غير این صورت، غير اطالع داده  روابط عمومي به صبح 30:8ساعت قبل از تا  بایستيتاخير غيبت و هرگونه  -6

 خواهد شد. تلقيموجه 

هركس آزرده مي سازد و در صورت تکرار معرف بي نظمي و سهل تاخير ورود بدون عذر موجه دانش آموز را بيش از  -7

دانش آموز تداوم تاخير یا غيبت غيرموجه سبب محروميت  همچنين انگاری او بوده و موجب كسر نمره انضباط وی مي شود

 از كالس و طرح موضوع در شورای مدرسه خواهد شد.

 

 ونظم امركم …اوصیكم بتقوي اعبادا...  :مي فرمایند علي علیه السالم امیرمؤمنان امام

www.motahari-sch.ir 



  

 

  

با توجه به اهداف خاص و برنامه ریزی هایي كه انجام مي شود شركت در كليه برنامه های عمومي مدرسه اعم از اردوهای  -8

 آموزشي، تفریحي و . . . الزامي باشد.

 ب( نحوه حضور در مدرسه

از  رنگي و خارجو روسری ساده به رنگ سورمه ای مانتو و شلوار از موظف است طبق الگوی مدرسه در داخل دانش آموز  -1

  ساده ایراني و مقنعه تيره استفاده نماید.چادر  ازمدرسه 

اب كيف، كفش، با عنایت به لزوم پرهيز از فرهنگ غربي و همچنين ضرورت التزام به ساده زیستي، مستدعي است در انتخ -2

لوازم التحریر و سایر وسایل، دقت كافي بعمل آورده و از آرم ها، عکس ها و رنگهایي كه مناسب محيط آموزشي نيست استفاده 

 نشود.

پیشنهاد ما این تولید  جهشدر خصوص  1399 و شعار سالنظر به توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ) -

 (استفاده شود. ایرانیبا کیفیت  المقدور از لوازم خوب واست که حتی 
توسط دانش آموزان ممنوع بوده و در  ، زیورآالت، كتب، سي دی و فلش غيردرسيmp3 ،mp4دوربين،  همراه داشتن -3

 صورت آوردن توقيف مي شود. همچنين الزم است از آوردن پول زیاد و عکس اجتناب شود.

توسط دانش آموزان ممنوع است ولي در صورتي كه در روز خاص ضرورت ویژه داشته باشد بایستي همراه داشتن موبایل  -4

پس از هماهنگي قبلي با مدرسه، گوشي به همراه نامه كتبي ولي دانش آموز به نظامت تحویل داده شده و هنگام خروج 

 ستان مي باشد.تحویل گرفته شود. الزم به ذكر است مرجع تشخيص این ضرورت واحد نظامت دبير

بت نام دانش آموز در پيرایش چهره غير قانوني بوده و باعث كسر انضباط مي شود. همچنين در تصميم گيری برای ث -5

 های بعد تاثير خواهد داشت.سال

 ج( اياب و ذهاب

دارد ولي تا حد ایاب و ذهاب دانش آموزان در طول سال تحصيلي به عهده خانواده بوده، مدرسه نسبت به آن مسئوليتي ن -1

امکان برای كساني كه متقاضي استفاده از سرویس هستند تالش خواهد كرد. )با توجه به تکميل شدن سرویس ها و عدم 

امکان اضافه شدن دانش آموز پس از بسته شدن مسيرها، خواهشمند است در صورت تقاضا، ثبت نام سرویس در روز ثبت نام 

 در مدرسه انجام پذیرد(

وزاني كه از سرویس استفاده مي كنند مي بایست به قوانين مدرسه در خصوص استفاده از سرویس مانند نظم دانش آم -2

 كامل در زمان سوار و پياده شدن و رعایت آداب حضور در سرویس پایبند باشند.

 ( قوانين آموزشی ـ انضباطید

اساس مقررات داخلي مدرسه جزء واحدهای  گذراندن دروسي كه جزء واحدهای رسمي آموزش و پرورش نبوده، ولي بر -1

 رسمي مدرسه هستند، الزامي است.

و رضایت انضباطي و اخالقي اوليای مدرسه  18شرط ثبت نام دانش آموزان در پایه های بعدی كسب حداقل معدل  -2

 باشد.مي
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نمره انضباط دانش آموزان بر اساس حضور كامل در مدرسه و نداشتن غيبت، عدم تاخير در ورود به مدرسه و كالسها،  -3

محيط، رضایت دبيران و رعایت آیين نامه داخلي مناسب در اخالق و رفتار رعایت رعایت نظم در محيط مدرسه و سرویس، 

 شود.مدرسه تعيين مي

ده اوليای گرامي از جلسات اولياء و آموزش خانواده، این امر به طور مستمر پيگيری شده و امتياز با توجه به ضرورت استفا -4

 آن در رتبه بندی دانش آموزان موفق تاثير خواهد داشت.

 

 صيدر صورت لزوم و تشخ نيخواهد كرد. همچن رييمختلف تغ یدانش آموزان بنا به ضرورت در سال ها یكالس بند -5

 خواهد شد. نيينشستن دانش آموزان چارت مشخص تع یمدرسه برا

 يو اخالق يانضباط نیمواز هيكل تیو مشروط به رعا رستانيبر اساس نظر دب يمطالعات یشركت دانش آموزان در اردوها -6

 .باشد يمدرسه م

ت مالقات با مسئول ارتباط مستمر با دبيرستان از طرق مختلف و از جمله مجازی و حضور پدر و مادر ارجمند در جلسا -7

پایه از بروز مشکالت پيشگيری كرده و موجب تقویت تصميم گيری ها و اقدامات تربيتي مي شود لذا تقاضا مي شود در همه 

 جلسات عمومي و فردی حضور منظم و فعال داشته باشيد.

رفتاری دانش آموز نقش موثری رسيدگي و نظارت منظم و هماهنگ و معتدل پدر و مادر به امور تحصيلي و نظر به اینکه  -8

 این امر موردانتظار و پيگيری دبيرستان است.او خواهد داشت، ر موفقيت د

مهمترین راه ارتباطي دبيرستان با اوليای محترم كانال پایه مربوطه در پيام رسان ایتا مي باشد لذا مراجعه منظم به كانال  -9

 ضرورت ویژه دارد.

كيفيت و سرعت اطالع رساني در زمينه های مختلف آموزشي، انضباطي و . . . اطالعات فردی دبيرستان با هدف افزایش  -10

د لذا خواهشمند است پس از دانلود و نصب نرم افزار مدبر ر در سامانه مدبر بارگذاری مي كندانش آموزان را به صورت مستم

 صيلي و انضباطي فرزند خود را پيگيری فرمایيد.و دریافت نام كاربری و رمز عبور از دبيرستان به طور مستمر وضعيت تح

با توجه به شرایط خاص سال جاری در صورت لزوم مدرسه خود را متعهد و موظف به ارائه خدمات آموزشي و پرورشي  -11

عين از طریق مجازی مي داند و انتظار دارد شرایط الزم برای برقراری این نوع ارتباط طبق برنامه های اعالمي مدرسه و در 

 تربيتي توسط خانواده فراهم گردد. رعایت توصيه های خاص

در صورتي كه شرایط سال تحصيلي جدید اقتضا كند كالسها و برنامه های مختلف دانش آموزان به صورت مجازی برگزار  -12

اس حضور شود شركت در آنها مانند شركت در كالسهای حضوری مي باشد و بر این اساس نمرات درسي و انضباطي بر اس

 مستمر و بدون تاخير و كامل دانش آموز و همچنين انجام تکاليف و موفقيت در آزمونها ثبت خواهد شد.

در صورت برگزاری مجازی كالس ها نظارت اوليا بر كيفيت حضور در كالس ها، مطالعه، انجام تکاليف و فعاليت ها الزامي  -13

 اف مختلف آموزشي و تحصيلي است.بوده و تنها راه موفقيت دبيرستان در اجرای اهد
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