
 

 

 

 
 دهمدوازپايه  – يـه انضباطـن نامـيـآي

  9011-9911سال تحصيلي 

 الف( آيين نامه:

 آموزي و احترام به مسئولين، دبيران و كاركنان واحد آموزشيرفتار مناسب و مطابق با شئون دانش .1

    15:51الي 7شنبه ساعت چهار وهاي یکشنبه، سه شنبه و روز 17:21الي 7 شنبه روزورود و خروج مطابق با ساعات كاري واحد آموزشي  .2

 (2ردیف  –باطي ع به جدول معيار محاسبه موارد انضباشد. ) ارجاورود و خروج مابين ساعات مدرسه امکان پذیر نمي .3

 آموزي و پرهيز از هر گونه تغيير در صورتداشتن ظاهر دانش .4

 مقنعه معرفي شده از طرف مسئولين(استفاده از لباس فرم واحد آموزشي توام با حجاب كامل )مانتو، شلوار و  .5

 استفاده از كيف و كفش ساده و پرهيز از به همراه داشتن زیور آالت و وسائل تزئيني و هرگونه وسایل غيرآموزشي .6

 ، كارت حافظه، فلش و ...(mp3 ،CDموبایل، ساعت هوشمند، ایرپاد ،همراه نداشتن وسایل صوتي و تصویري نظير ) .7

همان روز و موجه شدن غيبت توسط ولي دانش آموز در اولين صبح  8:  31و اطالع رساني اولياء تا ساعت پرهيز از غيبت غيرموجه  .8

 الزامي است .روز بعد از غيبت 

 . هرگونه غيبت در آزمون هاي جامع و مستمر غير موجه و مشمول كسر انضباط خواهد شد . 8-1

. غيبت روز ما قبل تعطيلي، بين التعطيلين و روز بعد از تعطيلي و همچنين غيبت روز هاي یکشنبه )روز قبل از آزمون مستمر( 8-2

 غير موجه مي باشد . 

 همراه داشتن و استفاده از الک غلط گير به هر نحو ممکن و به هر دليل ممنوع مي باشد . .9

 ه ممنوع مي باشد .استفاده از آدامس در ساعات حضور در مدرس .11

 مراقبت از وسایل شخصي و اموال واحد آموزشي .11

 پرهيز از بکارگيري الفاظ نامناسب .12

 رعایت نظافت فردي و بهداشت عمومي .13

 سعي و اهتمام در برقراري نظم و انضباط در كالس درس، جلسات امتحان و محيط واحد آموزشي .14

 باشد.هاي امتحان خارج از مدرسه نيز الزامي ميهرعایت نکات فوق براي مدرسه، سالن ورزشي، اردوها و حوز .15

 باشد.آموز با آیين نامه انضباطي صرفاً معاونين انضباطي واحد آموزشي ميمعيار انطباق و یا عدم انطباق رفتار دانش .16

 اجرا و برگزاري هر نوع مراسم و جشن تولد در محيط كالس و مدرسه اكيداً ممنوع مي باشد . .17

آموزي هر یك از بندها، علي الخصوص بند مربوط نماید ولي چنانچه دانشمند مقررات را رعایت ميآموز هدفما مطمئنيم دانش  توجه :

روز از ورود به مدرسه محروم و عواقب ناشي از عدم حضور وي در كالس درس به  7تا  3از به صورت را رعایت ننماید 

شود مسئولين مدرسه در تمام طول سال تحصيلي به این نکته توجه خواهند دآور ميضمناً یا عهده خانواده محترم مي باشد .

 داشت و ملزم به اجراي آئين نامه انضباطي آموزش و پرورش مي باشند .

 

 

 
 

 



 

 هت ثبت در دفتر انضباطي دبيرستان:ب( معيار محاسبه موارد انضباطي ج
 

 كسر نمره مورد رديف

 نمره 25/1نوبت كسر  2به ازاي هر  یا ایجاد بي نظميعدم حضور در برنامه صبحگاهي  1

 تاخير ورود به مدرسه 2

 اطالع به اولياء –: ثبت در پرونده انضباطي دقيقه تأخير( 15مرتبه اول )تا 

 نگ اول و ثبت در پرونده انضباطي: عدم ورود به كالس در زدوممرتبه 

 اطالع به اولياء –نمره انضباط  25/1كسر 

نمره  25/1كسر  -:  عدم ورود به كالس و ثبت در پرونده انضباطيسوممرتبه 

 انضباط اطالع به اولياء و طرح در شوراي مدرسه  

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  تاخير در ورود به كالس یا خروج از كالس 3

4 

صبح  8: 31غيبت غيرموجه و یا عدم اطالع علت غيبت تا ساعت 

و غيرموجه بودن غيبت با مدیر همان روز. )تشخيص موجه 

 باشد. (دبيرستان مي

 نمره انضباط 25/1كسر  نوبتهر 

 طرح در شوراي مدرسه  -دعوت از اولياء  –جلسه  3تکرار  بيش از 

 نمره 5/1هر نوبت كسر  عدم حضور در آزمون هاي جامع 5

 نمره به ازاي هر روز 25/1كسر  غيبت روز ماقبل تعطيلي، بين التعطيلين و روز بعد از تعطيلي 6

 عدم استفاده از فرم مدرسه 7
 آموز به كالس درسجلوگيري از ورود دانش -نمره انضباط  5/1مرتبه اول: كسر 

 آموز به مدرسهجلوگيري از ورود دانش -نمره انضباط  1مرتبه دوم: كسر 

 استفاده از زیورآالت و كيف و كفش نامناسب 8
 اطالع به اولياء –نمره انضباط  25/1مرتبه اول: كسر 

 طرح در شوراي مدرسه  -اطالع به اولياء  –نمره انضباط  25/1مرتبه دوم: كسر 

9 
 استفاده از الک، لوازم آرایش، بافت مو، ناخن و ...

 )مناسب نبودن ظاهر دانش آموزي(
 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر 

11 
آموزي و استفاده از برهم زدن ظاهر دانشتغيير در صورت و 

 لوازم آرایشي

 اطالع به اولياء  –عدم ورود به واحد آموزشي  –نمره انضباط  2مرتبه اول: كسر 

 برگشت به مدرسه پس از طبيعي شدن صورت

 گيري دعوت اولياء جهت تصميم -نمره انضباط  3مرتبه دوم: كسر 

 آموز در مدارس دیگربراي تحصيل دانش

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  عدم رعایت نظافت مدرسه 11

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  عدم رضایت و گله مندي دبير 12

 اخراج از كالس  13
 اطالع به اولياء –نمره انضباط  5/1كسر  نوبتهر 

 طرح در شوراي مدرسه -، دعوت از اولياء نوبت 3بيش از 

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  مدرسهصدمه زدن به اموال  14

 نمره 25/1نوبت كسر  3به ازاي هر  جویدن آدامس 15

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  برخورد نامناسب یا بي توجهي به تذكر مسئولين مدرسه 16

 نمره 25/1به ازاي هر نوبت كسر  بکارگيري الفاظ نامناسب یا برخورد نامناسب با دانش آموزان 17

18 
 ساعت هوشمند، ایرپاد،  همراه داشتن وسایل اضافي )موبایل،

 و ...( وسایل صوتي و تصویري

نگهداري شيء فوق تا پایان  –اطالع به اولياء  –نمره انضباط  25/1مرتبه اول: كسر 

 ترم 

نگهداري شيء فوق تا آخر  –اطالع به اولياء  –نمره انضباط  5/1مرتبه دوم: كسر 

 طرح در شوراي مدرسه -سال تحصيلي 

19 
 گير، الک غلطCDهمراه داشتن وسایل اضافي ) كارت حافظه، 

 و ...(
 نمره  5/1به ازاي هر نوبت 

 نمره 25/1نوبت كسر  3به ازاي هر  همراه نداشتن كارت آزمون 21

 تخلف در امتحان  21
درج نمره صفر براي آن درس با نظر   –اطالع به اولياء  –نمره انضباط  1كسر 

 شوراي مدرسه  

 نمره انضباط به ازاي هر جلسه 5/1كسر  عدم حضور یکي از اوليا در جلسات بدون هماهنگي 22


