
 فرم تؼْذ ًبهِ اًضجبعی ٍهؼیبر هحبسجِ هَارد اًضجبعی 

  2دثیرستبى ًَر

 کسر ًورُ اًضجبط هَرد اًضجبعی 

 تبخیر در ٍرٍد ثِ کالس ٍ آهَزشگبُ
 ًورُ 5/0هرتجِ اٍل تب سَم ّر هَرد 

 ثیشتر از چْبرهَرد تصوین گیری ثب شَرای هذرسِ 

 ًورُ 1ّر هَرد  سبػت کبر آهَزشگبُ  ایستبدى هقبثل درة ٍ اعراف دثیرستبى قجل ٍثؼذاز

 ًورُ 2تب 5/0از آغبزیي ٍهٌبسجتْبایجبد ثی ًظوی در هراسن 

 ًور2ُتب 5/0از ٍخالف شئًَبت داًش آهَزی درداخل ٍثیرٍى هذرسِ رفتبرًبهٌبست

 داشتي ظبّرًبهٌبست ازًظرهَی سر،لجبس،کفش ٍ ...
کالس ٍاعالع ًورُ ثبضبفِ هحرٍهیت از2،درصَرت تکرارًور1ُّرهَرد

 ثِ اٍلیبدرّوبى رٍز

 ًور1ُّرهَرد ،اًگشترٍ...درهحیظ آهَزشگبُثِ ّوراُ داشتي ٍسبیل تجوالتی ًظیرگردى ثٌذ،زًجیر

 اخراج ازکالس تَسظ دثیر
ًورُ ،هرتجِ دٍم اعالع ثِ اٍلیبٍدرصَرت تکرارارجبع ثِ 2هرتجِ اٍل 

 ستبد ترثیتی ٍاخراج ازآهَزشگبُ

 ًور1ُّرهَرد س ٍراّرٍّبهَقغ کال ػذم تخلیِ ثِ

 ٍداًش آهَزاى دیگر ثی احتراهی ثِ هسئَلیي ،دثیراى ،خذهتگساراى
ًورُ                                                                     1ّرهَرد

 درهَاردحبدترهؼرفی ثِ ستبدترثیتی ٍاخراج ازآهَزشگبُ

 ًورُ ٍججراى خسبرت ثرػْذُ اٍلیبهی ثبشذ.2ّرهَرد ٍاردکردى خسبرت ثِ اهَال دثیرستبى

 ًور1ُّرهَرد ػذم رػبیت ًظبفت شخصی ٍػوَهی درآهَزشگبُ

 ًور2ُتب 5/0از ثِ ّوراُ آٍردى اشیبٍٍسبیل غیرضرٍری 

هبت بثرخَردًبهٌبست ثبداًش آهَزاى دیگر،ًوبیٌذَّهسئَلیي اًتظ

 ٍسبیرداًش آهَزاى هسئَل
 ًور1ُّرهَرد

 ًور5/0ُردّرهَ ت ٍهَجِ ًوَدى غیجت فرزًذخَددرزهبى هشخص شذُػذم حضَراٍلیبدرجلسب

 ًور5/0ُّرهَرد ایجبد سرٍصذا درکالس ٍسبلي

 ًور4ُ-2تَقیف سین کبرت ٍگَشی تلفي ّوراُ ٍکسراًضجبط از ثِ ّوراُ آٍردى گَشی تلفي ّوراُ ثِ آهَزشگبُ

 :قبثل تَجِ داًش آهَزاى ػسیسٍگراهی

 

 غیبت وبضی ازبیمبری فقط ببارائٍ گًاَی پسضکی يتطخیص دبیرستبن مًجٍ تلقی می گردد.-1

 آيردن مًادمىفجرٌ يآتص زابٍ مذرسٍ ممىًع می ببضذ،درصًرت مطبَذٌ داوص آمًزاخراج يبٍ ویريی اوتظبمی معرفی می گردد.-2

 دفتردبیرستبن َیچ داوص آمًزی حق يريدبٍ کالس رابعذازدبیروذاردمگرببوبمٍ کتبی از-3

 يدرصًرت مفقًد ضذن آوُب َیچ مسئًلیتی متًجٍ آمًزضگبٌ ومی ببضذ. )کیف يلببس ي...(بٍ عُذٌ خًد داوص آمًزمی ببضذمراقبت ازيسبیل ضخصی -4

 ازمذرسٍ خًاَذگردیذ.ترک مذرسٍ يتعطیل کردن کالس بذين مجًز ياطالع دفتربٍ مىسلٍ اخالل درکبرمذرسٍ بًدٌ يببعث محريمیت ازامتحبن یب اخراج  -5

 َرگًوٍ درگیری يدعًا درمحیط دبیرستبن ياطراف آن مىجربٍ اخراج داوص آمًز خًاَذگردیذ.-6

 تحت َرعىًاوی بٍ آمًزضگبٌ ممىًع می ببضذ.بٍ استىبدبخطىبمٍ يزارت آمًزش يپريرش ،آيردن گًضی تلفه َمراٌ -7

 

ودر صورت رعایت کرده هتعهذهیگردم که تواهی هوارد رکر شذه فوق را       دوم   /  اول    آهوزسالاینجانب .....................................دانش 

 تصوین الزهه رااتخارنواینذ. اختیارتام دارنذ بروزهرگونه تخلفی از سوی اینجانب ،هسولین هذرسه

 

 اثرانگشت واهضاءدانش آهوز              931تاریخ         /        /                                  
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  .اینذتصوین الزهه رااتخارنواختیارتام دارنذ صورت بروزهرگونه تخلفی ،هسولین هذرسه 
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