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 :  آموزشی

 .ثبت نام فقط برای سال تحصیلی جاری می باشد 

بعضی دروس دانش اموزان دارای محتوای تکمیلی ) منابع سازمانی ( است که افزایش ساعت آموزشی را در پی دارد الجرم  -1

 در مرکز با هماهنگی الزامی است . حضور اولیا ء 

اد و .... درروزهای پنچشنبه آزمونها ، کالسهای المپیبرنامه آموزشی درطول هفته از شنبه آغاز  و پنج شنبه خاتمه می یابد . ) -2

 برگزار می گردد .(

می باشد در  16و معدل  12کسب نمره نمره قبولی هر درس بر اساس آیین نامه امتحانات سازمان استعدادهای درخشان  -3

 صورتیکه نمره دانش آموز از حد انتظار مرکز کمتر باشد :

 الف : تذکر شفاهی و اطالع به دانش آموز 

 ب : تذکر کتبی و اطالع به ولی دانش آموز 

 .ج : در صورت تکرار تخلف بار سوم انتقال به مدرسه عادی صورت می پذیرد 

دانش آموزان موظف به انجام تکالیف و تمرینات درسی است و در صورت عدم رضایت دبیراز وضعیت تحصیلی دانش آموز  -4

 عمل خواهد شد .  3همانند بند 

 . اد کل یا قسمتی  از شهریه را نخواهد داشتدهیچ گونه تعهدی در قبال استرنش آموز به مدرسه عادی مرکز در صورت انتقال دا -5

 صورت پذیرد .فقط با مدیر و معاونت آموزشی مرکز جهت رفع مشکالت آموزشی و طرح مشکل  -6

 

 

 
 

ه دانش آموز عزیز .............................................جای بسی خوشحالی است که خداوند متعال این فرصت را به شما عطا نمود ک

در مرکز فرزانگان به عنوان دانش آموز وظیفه انسانی و اخالقی خود را که همانا تحصیل علم و دانش است عمل نمایید . آنچه 

را دراین راستا یاری نماید ، رعایت مقرراتی است که در سه بعد آموزشی ، تربیتی و انضباطی با شما در میان که می تواند شما 

 می گذاریم و انتظار داریم با رعایت دقیق آنها هرچه بیشتر موجبات موفقیت خود را فراهم نمایید . 

 



 رتبیتی 

ازطرف مرکزاعالم می  ا..، اعیاد مذهبی و....(کهدراجرای برنامه های تربیتی) صبحگاه و ایام  دانش آموزان موظف به همکاری .1

 شودهستند 

 دانش آموزان ملزم به حفط شئونات اخالقی و انسانی در مدرسه و خارج از آن می باشند و در صورت مشاهده تخلف  .2

 ب : تذکر کتبی و اطالع به ولی دانش آموز                  الف : تذکر شفاهی و اطالع به دانش آموز 

 لف بار سوم انتقال به مدرسه عادی صورت می پذیرد .ج : در صورت تکرار تخ

گردش های علمی و اردهای تفریحی جزء برنامه مرکز بوده و دانش آموزان موظف به شرکت و رعایت کلیه موزاین اخالقی  می  .3

 باشند .

 انضباطی 

 حضور به موقع دانش آموز طبق ساعات روزهای که مرکز تعیین می نمایید الزامی است . .1

 چه دانش آموز با تاخیر در مدرسه حضور یابد حتما باید برگه حضور در کالس را از دفتر مرکز دریافت نماید . چنان .2

 مسئول حفظ و نگهداری لوازم شخصی به عهده خود آنها می باشد  .3

 ند .داری نمایو.... خود و آلبوم عکستلفن همراه از آوردن اشیاء غیر ضروری به ویژه پول بیش ازمیزان الزم  ،  .4

 به همراه داشتن دوربین عکاسی و دروبین فیلمبرداری بدوه هماهنگی با دفتر مرکز مجاز نیست .  .5

ت و امکانات مرکز که اموال بیت المال محسوب می شود به عهده دانش آموز بوده و در صور مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل .6

  وسیله از دانش آموز اخذ خواهد شد .تخریب هزینه تعمیر یا تهیه 

مدت حضور در مرکز ) طی سال و تابستان (فقط از مانتو و شلوار و مقنعه که تعیین و اعالم شده  دانش آموزان موظف هستند در تمام .7

 استفاده و حدود موازین عرفی و شرعی را رعایت نمایند .

 عایت نظم و شئونات دانش آموزی در سرویس رفت و آمد الزامی می باشد .7 

              . غیبت در ایام خاص ) بین تعطیلی ، روزهای پایانی سال ،ایام بعداز امتحانات ، بعداز تعطیالت نوروز و...( در هر صورت غیرموجه 8

 می باشد و طبق آیین نامه انظباطی با دانش آموز برخورد خواهد شد.

 

ی دستور العمل های آموزشی ، تربیتی اینجانب .............................................. دانش آموز پایه ....................................... ضمن تائید بندها

 و انضباطی  آمادگی خود را برای اجرای آن اعالم می دارم  . 

 تاریخ                              امضاء

 



 

                          اً ضمن تشکر از همکاری شما با مرکز جهت هماهنگی هر چه بیشتر بین مدرسه و خانواده نکاتی در ذیل خدمتتان با اهداء سالم ، احترام    

 مطرح می گردد . 

 جهت آمادگی از جریان تحصیلی و اخالقی فرزندتان شرکت در جلسات و ارتباط با دبیران ضروری می باشد .  .1

وزان خانواده موظف است علت غیبت را همان روز به مرکز اطالع دهد . غیبت غیر موجه باعث اخراح دانش در صورت غیبت دانش آم .2

 آموز می گردد 

 در صورت بروز مشکل که سبب تاخیر دان آموز گردد ولی موظف است دانش آموز را تا مرکز همراهی نماید  .3

ز ندارد و درصورت تنظیم سرویس دهی از ناحیه مرکز همکاری همه مرکزهیج گونه تعهدی نسبت به تهیه وسیله رفت و امد دانش آمو .4

 جانبه از ناحیه اولیاء ضروری است .

 حضور دانش آموز در مرکز در طی سال تحصیلی و برنامه تابستانی با پوشش و ظاهر کامال ًدانش آموزی قابل پذیرش خواهد بود  .5

 ن الزامی است .به همراه داشتن چک ویا سفته به همگام ثبت نام فرزندتا .6

 اولیاء محترم 

 ⃝خیر                                   ⃝آیا مایلید به عنوان عضو انجمن با مدرسه همکاری نمایید .                           بلی

 در صورت عدم عضویت در انجمن اولیاء و مربیان در چه زمینه ای مایل به مشارکت می باشید .

  بت نام اینجانب ......................... ضمن  آگاهی از مقرارت مرکز آموزشی آمادگی خود را برای اجرای مفاد آنها اعالم داشته و درخواست ث

 فرزندم ....................را برای سال  تحصیلی ................... رادارم.

 ......................................................................................................................................................آدرس منزل  ....................................

 ............................................................کدپستی : .......................................................                         تلفن ثابت :.....

 ..........................................................تلفن همراه مادر :..........................................................           تلفن همراه پدر :.......................

 یض منزل یا تغییر شماره تلفن در اولین  فرصت مرکز را مطلع سازید .در صورت تعو

 امضاء ولی دانش آموز

 

 



 فرم اطالعات

 نام پدر : نام خانوادگی : نام :

 سریال شناسنامه :                              13تاریخ تولد:         /         /           محل تولد : 

 مذهب : دین :  ملیت : 

  فرزند چندم: تعداد فرزندان خانواده : 

  ⃝خیر            ⃝آیا والدینتان نسبت فامیلی دارند ؟          بلی

آدرس منزل  
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 ........................................کدپستی : .......................................................                         تلفن ثابت :.........................

 
 .........................                                 تلفن همراه پدر :..................................................................تلفن همراه مادر :..............................................................

 
 ......................................................................................................................نشانی محل کار سرپرست خانواده : ...................................................................................

 
 تلفن محل کار سرپرست خانواده:.................................................. 

 

 مشخصات افراد خانواده )به ترتیب سن ( 

 بیماریها ی خاص شغل تحصیالت محل تولد سن نسب با شما خانوادگینام و نام  ردیف
 با شما زندگی می کند

 مالحظات
 خیر  بلی 

           

           

           

           

           

           

           

 


