
از دانش آموزان عزیز انتظارات فرهنگی مدرسه  

هاي بشري است که در حال حاضر با تلفیق ترین تمدنایران ما جزء کهن .فرهنگ آن است ،از عناصر تشکیل دهنده پویایی و شعور هر تمدن و ملتی
 ،هاي متبلور در انقالب اسالمی و مردمیفرامین الهی در آن موجود است و ارزش ترینفرهنگ اصیل ایران باستان و دین مبین و آسمانی اسالم که کامل

 .باشدغنی ترین فرهنگ را دارا می
توان مشخص است که با برنامه ریزي توام با عمل می ،با توجه به این نکات .حال بر عهده ماست که این نعمت را به بهترین وجه ممکن پاس بداریم

 : ددگربه صورت ذیل اعالم می در این راستا کلیات اهداف و انتظارات فرهنگی از دانش آموزان را .فرهنگ استخراج نمود ها را از سایهبهترین
 

 

 هاي فرديبا توجه به توانایی ، ورزشی، پژوهشیفرهنگی ه منظورکسب بهترین نتایج آموزشی،تالش ب

 و پرهیز از تاخیر و غیبت خارج از ضوابط آیین نامه مربوطهحضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر 

 رعایت بهداشت و نظافت فردي و همکاري با دیگر دانش آموزان و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضاي مدرسه

 آموزياستفاده از لباس ساده و مناسب و ظاهري آراسته و اصالح موي سر متناسب با شئون دانش

 پرهیز از همراه داشتن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی بکار بردن وسایل تجملی وخودداري از 

 رعایت ادب، حسن رفتار و اخالق در برخورد با همه افراد

 رعایت شعائر و انجام واجبات دینی

 مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداري تجهیزات دیگران و مدرسه

 نگهداري از محیط زیست پیرامون خودحفظ و 

 آموز در داخل و خارج از مدرسهرفتار و عمل مناسب و در شأن دانش

 هاي دانش آموزي)و مشارکت در طرح مدام(مشارکتعمل به قول، تعهد و وظایف محوله 

 به دیگران هاي گروهی و کمک و یاريافزایش روحیه مشارکت در فعالیت

 هاي ملی و مذهبیهاي فرهنگی از قبیل:صبحگاه، نمازجماعت و مراسمدر مراسمتالش براي حضور مؤثر 

 شرکت در مسابقات علمی، فرهنگی، هنري، مهارتی و ورزشی و تالش به منظور کسب رتبه، مقام و نشان در مسابقات 

 آموزيایف دانشهاي مربوط به وظها، آیین نامه ها و توصیهرعایت و توجه به قوانین، مقررات، دستورالعمل

 جابربن حیان پیمان می بندیم: امنایی ما دانش آموزان دبیرستان هیأت

ا با دقت عمل نموده ضمن تعهد به تالش و پیشرفت امور آموزشی و فرهنگی، براي کسب شرایط در خور شان انضباطی و در جهت همکاري با اولیاي مدرسه موارد ذیل ر
 تواند در بررسی عملکرد ما موثر باشد.هر یک از این نکات، تخلف انضباطی محسوب شده و میو اگاهی کامل داریم که عدم رعایت 

 در مدرسه حاضرمی شویم. صبح و بدون تأخیر و غیبت غیرموجه 30/7ساعت ) هر روز رأس 1 
 استفاده می کنیم. لباس فرم) همیشه و در هر شرایطی از 2
 را رعایت می کنیم. نظم  و سکوتادب و احترام و براي استفاده بهتر از کالس درس،  ) هنگام ورود دبیر به کالس درس، ضمن رعایت3
 ، پرهیز می کنیم.در مدرسه وسایل غیرضروري و به خصوص تلفن همراه) از آوردن 4
 .که باعث وقفه در یادگیري خواهد شد، پرهیز می کنیم خروج از کالس درس) از اجازه گرفتن هاي مکرر و غیرضرور براي 5
 می شویم.) به محض اعالم زنگ پایان کالسِ درس، بدون معطلی کالس را ترك می نماییم و با اعالم پایان زنگ تفریح، بدون معطلی در کالس درس حاضر 6
 ود.ها کوشا خواهم برا بر وسایلی مانند کتاب، دفتر، لوازم التحریر و ... درج نموده و در حفظ و نگهداري آن نام و مشخصات خود)  7
 را رعایت خواهیم کرد. ادب و نزاکت) در برخورد با دانش آموزان همکالسی یا سایر کالس هاي دیگر، 8
 ـ یکی از معاونین را در جریان قرار می دهیم. قبل از نشان دادن هر نوع عکس العملی) در صورت بروز هر نوع مشکلی ـ 9

  براي ساعت آموزشی بعدي استفاده می کنیم. صرفاً جهت رفع خستگی و تجدید قوا ساعات تفریح) از 10
 خود می دانیم و در رعایت بهداشت و حفظ اموال آن تالش خواهیم کرد.خانه دوم ) مدرسه و کالسِ درس را 11 
 ، در کسب مهارت هاي مهم تالش خواهم کرد.فعالیت هاي گروهی) با مشارکت در 12 
 شأن و جایگاه محیط آموزشی و با توجه به نظر مسئولین مدرسه مرتب می نمایم.خود را متناسب با  وضعیت ظاهر و موي سر ) 13 

 هاي درس با لباس ورزشی خودداري خواهم نمود.را در محل تعیین شده(رختکن مدرسه) خواهم پوشید و از ورود به مدرسه و یا در سایر کالسلباس ورزشی ) 14
 را مطابق ضوابط انجام خواهد داد. ش و پرورش(مانند کانال شاد، وب سایت مدرسه و ...)فضاهاي مجازي اعالم شده توسط آموز) فعالیت در 15

 
 


