
 

 

 
 

 
 

 در  هتؼْذ تِ اجرای لَاًیي هذرسِ ٍ هَازیي اسالهی اًتظار هی رٍد داًص آهَز ػسیس تا ًظارت ٍلی هحترم خَد ،     

 :تاضذاًجام ّوِ هَارد زیر 

 .حضَر تِ هَلغ در هذرسِ ٍ خرٍج از آى در پایاى ساػات همرر -1

 رػایت ادب ٍ احترام ًسثت تِ هذیر، هؼاٍى، هؼلواى، هرتیاى ٍ دیگر کارکٌاى هذرسِ.  -2

  رػایت حسي رفتار ٍ اخالق ٍ ّوکاری تا سایر داًص آهَزاى. -3

ّای  سؼی ضایستِ در تحصیل، رػایت همررات آهَزضی ٍ ترتیتی، اًجام فرائض دیٌی ٍ هطارکت در فؼالیت -4

 اجتواػی هذرسِ.

  حضَر هرتة در هذرسِ ٍ کالس درس در توام هذتی کِ هذرسِ رسواً دایر است. -5

ًگِ داضتي  رػایت تْذاضت ٍ ًظافت فردی ٍ ّوکاری تا داًص آهَزاى دیگر ٍ هسؤٍلیي هرتَط در پاکیسُ  -6

  فضای هذرسِ.

 استفادُ از لثاس، کفص، جَراب سادُ ٍ هٌاسة ٍ  رػایت حجاب هٌاسة . -7

ٍ ٍسایل   ثْاخَدداری از تِ کار تردى ٍسایل تجولی ٍ آرایطی ٍ پرّیس از ّوراُ آٍردى اضیای گراً -8

 اهَر تحصیلی تِ هذرسِ. غیرهرتثظ تا

هرالثت از ٍسایل ضخصی ٍ اّتوام در حفظ ٍ ًگْذاری اهَال، تجْیسات ٍ ساختواى هذرسِ )چٌاًچِ داًص  -9

خسارت ٍاردُ تَسظ  آهَزی تِ ٍسایل ٍ ساختواى هذرسِ یا سایر داًص آهَزاى خسارت ٍارد آٍرد، تایذ

  داًص آهَز یا ٍلی ٍی جثراى ضَد(.

   هی تاضذ. تِ ّر ػٌَاى، هوٌَع  هذرسِ استفادُ از تلفي ّوراُ در  -11

 َیك لرار هی گیرًذ:تِ رٍش ّای زیر هَرد تطداًص آهَزاًی کِ ٍظایف خَد را  تِ ًحَ ضایستِ اًجام دٌّذ ، 

 .تطَیك ضفاّی در کالس در حضَر داًص آهَزاى 

 ِی داًص آهَزاى. تطَیك ضفاّی در هراسن آغازیي در حضَر کلی  

 اّی در کالس ٍ اػالم آى تِ ٍلی داًص آهَز.تطَیك کتثی ٍ ضف  

 ی داًص آهَزاى. طَیك کتثی ٍ ضفاّی در حضَر کلیِت 

 ُی آهَزش ٍ پرٍرش. تطَیك کتثی ٍ اػغای لَح تمذیر از عرف ادار 

 

 دٍلتی  هُرٍاهذیریت دتستاى دختراًِ غیر

 


