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  (دوره دوم متوسطه) 2دبيرستان فرزانگان 
  1399- 1400سال تحصيلي ثبت نام دانش آموزان پايه دهمفرم

  ......................خانوادگي:.......................... رشته تحصيلي ..........كدملي :.....................  شماره موبايل دانش آموز...............نام:.................... نام 
  ..  ساعت.................زمان مراجعه جهت ثبت نام: روز ............  تاريخ: .....

  قابل توجه اولياء گرامي:
  خواهشمند است اطالعات مندرج در فرم ها را به دقت مطالعه و تكميل نمائيد. - 1
  به زمان تعيين شده جهت ثبت نام دقت الزم را مبذول نمائيد.( به دليل رعايت فاصله اجتماعي) - 2
  گردد. ( دسته چك ، حتما به همراه داشته باشيد.)اسناد مالي در دبيرستان تكميل مي - 3
  زان ( با لباس فرم مدرسه ) به همراه اولياء در روز ثبت نام الزامي است. حضور دانش آمو - 4
وب سايت  ي ثبت نام را ازشود از قبل فرم هارامي تقاضا ميبه منظور تسهيل در روند ثبت نام و جلوگيري از اتالف وقت ، از اولياي گ - 5

  سئول مربوطه تحويل دهيد. مدرسه پرينت نموده و به هنگام مراجعه فرم هاي تكميل شده را به م
  استفاده از ماسك و دستكش و همراه داشتن وسايل (خودكار و ......) در هنگام مراجعه به مدرسه الزامي است.- 6
  پرسنلي جديد و كارت واكسن همراه داشته باشيد. 3×4قطعه عكس  6هنگام ثبت نام  2دانش آموزان ورودي از متوسطه دوره اول فرزانگان - 7
  ورودي با آزمون يا انتقالي مدارك ذيل را به همراه داشته باشند: دانش آموزان  - 8

 اصل شناسنامه ودو سري كپي شناسنامه دانش آموز صفحات اول و دوم 
  پرسنلي جديد پشت نويسي شده 3×4شش قطعه عكس 
 دوم و كارت ملي پدر و مادر و كپي شناسنامه صفحات ا ول 
  اصل گواهينامه  پايه نهماصل كارنامه با مهر و تمبر و 
 هدايت تحصيلي 
 كارت واكسن 
 شناسنامه سالمت  

  خواهشمنــد اسـت جهت ثبت نام فرزندتان به ترتيب به واحدهاي زير مراجعه نمائيد.
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  محل امضاء  واحد مربوطه

   )كنترل مدارك(امور اداري- 1

   مديريت( خانم صفايي) - 2

   مدرسي)معاون اجرا (خانم   - 3

   (خانم دلير) يمعاون آموزش - 4

   معاون پايه  - 5

   پژوهش - 6

   مشاوره - 7

   امور مالي (خانم ملك نيا) - 8

   )مدارك / پرونده (تحويل امور اداري  - 9

  شناسه : .............................      
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 به نام خدا
  پايه دهم مقررات انضباطي و آموزشي ثبت نام 

      
  

  
 . شندبايدانش آموزان موظف به اجراي آن م اين مقررات با توجه به آيين نامه انضباطي و آموزشي وزارت آموزش و پرورش تدوين گرديده و

  باشد:آن را به دقت مطالعه كنيد. اهم موضوعات آن به شرح ذيل مي لطفاً قبل از امضاي اين تعهد نامه،
  

  و آموزشي موارد انضباطي 

 رعايت شعائر ديني  .1

 ادب و احترام نسبت به مديريت، معاونين، اساتيد و كاركنان.  اداي  .2

 رعايت حسن رفتار و اخالق با ديگر دانش آموزان . .3

و امتناع از دست دادن  ج) – ژل بهداشتي همراه داشتن  ب) – ماسك  الف)اعم از استفاده ازرعايت پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا  .4
همچنين رعايت نظافت .... آب معدني و بطري  ياز،همراه داشتن مواد غذايي مورد نه)  – رعايت فاصله گذاري اجتماعي د)  – روبوسي 

 الزامي است.فردي و همكاري با مسئولين در پاكيزه نگه داشتن فضاي اموزشي 

 (به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي) .دبيرستان ممنوع مي باشد بيرون  هر گونه غذا ازسفارش  .5

 مدرسه . كان هايم يحجاب مناسب در تمامداشتن رعايت  .6

 تحصيلي به مدرسه  اربردن وسايل تجملي ، آرايشي، الك و ... پرهيز از آوردن اشياء گرانبها و وسايل غير مرتبط با اموركخودداري از به  .7

آموز ملزم به تهيه روپوش جديد د. درصورت مبادرت به اين كار دانشخودداري نمايي جداًاز كوتاه و تنگ نمودن فرم روپوش مدرسه  .8
 خواهد شد.

حضور به موقع در واحد آموزشي و خروج از آن در پايان ساعت مقرر رسمي آموزش و پرورش، مورد انتظار است خروج خارج از وقت  .9
 تعيين شده بايد باهماهنگي و اطالع اولياي مدرسه، اولياي دانش آموز و دريافت برگه خروج، از معاونت پايه صورت گيرد. 

هاي پژوهش و المپياد و عت رسمي مدرسه جهت استفاده از امكانات مركز (سايت، آزمايشگاه، كالسآموزان بعد از پايان ساحضور دانش .10
ي كتبي اولياء دانش آموز و هماهنگي با معاونت پايه يا شركت در مسابقات دانشگاه ها و مسابقات خارج از مدرسه . . .) منوط به اجازه

 است. 
هاي درس، آزمايشگاه، سايت كامپيوتر، كتابخانه، كارگاه، اتاق ورزش، از امكانات كالس مراقبت از وسايل شخصي و وسايل مركز، اعم .11

 ها هستند .زان موظف به حفظ و نگهداري از آند و دانش آمونباشاز اموال دولتي ميكه ساير امكانات  نمازخانه و
 بران گردد.آموز، خسارت وارده بايد توسط اولياء وي جدرصورت هر گونه آسيب از سوي دانش .12
ياي وي موظف هستند تا حضوري و چه در آموزش هاي مجازي غير حضوري اولآموزش در صورت غيبت دانش آموز ، چه به صورت  .13

 غيبت دانش آموز را گزارش دهند .علت همان روز ضمن تماس با معاون پايه صبح  9ساعت 
 گردد.شوراي مدرسه تصميم الزم اتخاذ ميچنانچه غيبت دانش آموزان از نظر اولياء مدرسه غيرموجه باشد، در  .14
چه به صورت حضوري و چه غير حضوري مجاز نيست و موجب  تأخير ورود دانش آموز به مدرسه و ورود به كالس پس از حضور دبير .15

  باط مي گردد و نياز به دريافت مجوز ورود به كالس از معاون پايه مي باشد.ضكسر نمره ان
  در صورت انجام و تكرار هر گونه تخلف انضباطي، اخالقي و رفتاري، بسته به نوع تخلف، طي مراحل زير با دانش آموز

 برخورد خواهد شد: 

  و ثبت در دفتر انضباط و كسر نمره انضباط ماهانه . شفاهي به طور خصوصي و اخطار الف) تذكر
  و كسر نمره انضباط ترم . ربوط آموزان كالس متذكر و اخطار شفاهي در حضور دانشب) 
  هاي متعدد در يك پايه با اطالع ولي دانش آموز .) تغيير كالس ،در صورت وجود كالسج

  آموز .د) اخطار كتبي و اطالع به دانش
  آموز ، حداكثر براي مدت سه روز .از مدرسه با اطالع قبلي ولي دانشهـ) اخراج موقت 

 و) انتقال به مدرسه ديگر
  شودداده مي دبيرانو  معاونيننمره انضباط هر دانش آموز براساس نظر. 
 باشد. و نظر شوراي مدرسه مي با مديريتنانچه دانش آموزي در امتحانات رسمي مركز غيبت نمايد ، تشخيص غيبت موجه براساس مدارك ارائه شده، چ 
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  رضايت نامه حضور در كالس هاي ورزشي 
خود را براي حضور فرزندم در كالس هاي ورزشي اينجانب پدر : .............. ، مادر ................. اولياء دانش آموز ....................... كالس/پايه ........ رضايت كامل 

 ر مجاورت مدرسه برگزار مي شود اعالم مي دارم.) واقع د2كه در سالن ورزشي (برادران شهيد سليماني  2دبيرستان فرزانگان  1399-1400سال تحصيلي 

  امضاء و اثر انگشت مادر دانش آموز  :                                                  امضاء و اثر انگشت پدر دانش آموز  :               
 

  تعهدنامه سرويس
  پايه .................. متعهد ميگردم :اينجانب دانش آموز.............................. 

 حفظ رعايت حجاب كامل در داخل سرويس مدرسه و در مسير رفت و برگشت - 1

 توجه كامل به رعايت زمان تعيين شده جهت جلوگيري از اتالف وقت هنگام سوار و پياده شدن صبح از درب منزل و ظهر از مقابل مدرسه  -2

 ين راه و پياده شدن از سرويس به قصد خريد و موارد ديگرعدم تقاضا از راننده به منظور توقف ب -3

ي گردد؛ لذا م اين مركز هيچ گونه تعهدي درخصوص اياب و ذهاب دانش آموزان ندارد و فقط با هماهنگي قبلي، به متقاضيان خدمات ارائه توجه :
  هماهنگ نماييد. اجرائيان را با نماينده سرويس و معاون هرگونه سوال و مشكل احتمالي در خصوص رفت و آمد عزيزانم

  امضاء واثر انگشت دانش آموز:                     امضاء و اثر انگشت پدر دانش آموز:                          امضاء و اثر انگشت مادر دانش آموز :    

 آموزشيتعهدنامه 
 15سب حداقل نمره آموز ............................... پايه .............. ضمن مطالعه دقيق مفاد آيين نامه آموزشي اين واحد آموزشي فوق مبني  بر كينجانب دانشا

  ه انجام اين وظيفه بديهي اعالم مي دارم.در هريك از دروس  در امتحانات پايان ترم سال بدينوسيله مراتب آگاهي و تعهد خود را نسبت ب
        دانش آموز :            و نام خانوادگي نام               نش آموز:           دا مادر  و نام خانوادگي نام                   آموز:                پدر دانشو نام خانوادگي نام   

گگگ

  قابل توجه اولياء گرامي :
مراجعه نموده و پس از تكميل اطالعات، پرينت نهايي را به معاونت   www.ssm.tehranedu.irجهت انجام ثبت نام اينترنتي سرويس به سايت 

  اجرايي تحويل نماييد. 

  )   تعهدنامه انضباطي(   رضـايـت نامه
 1399- 1400سال تحصيلي 

ضمن مطالعه دقيق مفاد آيين نامه انضباطي و   پايه : ........................... اولياء دانش آموز .............................................مادر: ...................اينجانب پدر : ............
حسن اجراي موارد فوق و مسئوليت كامل نظارت بر رفتار فرزندانمان در اجراي دقيق هر  آموزشي اين واحد آموزشي ، بدينوسيله مراتب تاييد و تعهد و

  پذيريم .  يك از اهداف اين آيين نامه را مي
  آموز:                             مادر دانش و نام خانوادگي نام                                 آموز:                                          پدر دانشو نام خانوادگي  نام       

                                          امضاء و اثر انگشت                                                                                   امضاء واثر انگشت                       

 تعهدنامه كتابخانه
  آموز.............................. پايه .................. متعهد ميگردم :اينجانب دانش 

  را پرداخت نمايم.مالي قرر تحويل مسئول كتابخانه نمايم و در غير اين صورت خسارت درصورت دريافت كتاب از كتابخانه، كتاب هاي اماني را در موعد م
 

  امضاء و اثر انگشت مادر دانش آموز :                         امضاء واثر انگشت دانش آموز:             امضاء و اثر انگشت پدر دانش آموز:                   
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  شركت در گردش ها، بازديدها و اردوها و مسابقات ورزشي  )شرايط عادي(در صورت امكان حضور دانش آموزان در مدرسه

 شوند، بالمانع است.كه در طول سال تحصيلي برگزارمي

  ، بعد از ظهرها( خارج از زمان موظـف  شركت دانش آموز در آزمون هاي جمعه، كالس هاي فوق برنامه طي هفته، پنج شنبه ها

 كاري دبيرستان) بالمانع است.

 .خروج دانش آموز بالفاصله بعد از اتمام امتحانات پايان ترم از دبيرستان بالمانع است 

 

رضـايت خـود را مبنـي بـر      ..........................:.................... پايه .......................پدر: .............اينجانب اولياء دانش آموز مادر : ............. 

 داريم.موارد فوق اعالم مي

  امضاء و اثر انگشت مادر دانش آموز                                     امضاء و اثر انگشت پدر دانش آموز:                   

  

  
  

 

   

  

  

  

رضايت خود را مبني بر  ..........................:.................... پايه .......................پدر: .............اينجانب اولياء دانش آموز مادر : .............

 داريم.اعالم مي و درصورت نياز تماس تصويري  حضور دانش آموز خود در كالس هاي مجازي

  امضاء و اثر انگشت مادر دانش آموز                             امضاء و اثر انگشت پدر دانش آموز:                          

   

  كالس هاي فوق برنامه و ...) ،( اردو   رضـايـت نامه
 1399-1400سال تحصيلي

  (   كالس هاي مجازي   )  رضـايـت نامه
 1399-1400سال تحصيلي
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ی داش عدادیا گان م ا زان وزان  ه دوم  ٢آ  و

نی  د    وا
یی    ١٣٩٩-١٤٠٠سال 

 مشخصات فردي 

  
  

  فرهنگي و هنري  ، سوابق قرآني

                                                                           :مدرسه قبلي 

  ..........................................شركت در مسابقات هنري و فرهنگي    ..................................شركت در مسابقات قرآني در رشته   

  ........................................مرحله انتخاب شده در منطقه / استان / كشوري با ذكر رتبه :

          ..............................................   گام هاي سمپاد / شماره گام               ....................اگر حافظ قرآن هستيد حافظ چند جزء

                                                 

  

 نماييد:در آن شركت  تمايل داريد  1399- 1400در سال تحصيلي فرهنگي و ورزشي كه  ،قرآني ، و مسابقات هافعاليت

  

    تفسير و تدبر در قرآن (مفاهيم )         پژوهش قرآني        تحقيق قرآن (قرائت و صوت )         تجويد قرآن 

   احكام       همخواني قرآن           تواشيح          حفظ قرآن              صحيفه سجاديه                 نهج البالغه 

      بسيج دانش آموزي     مداحي         قرآنيوبالگ نويسي       انشاي نماز 

    

  

    فعاليت هاي  ادبي در فضاي مجازي     كتاب خواني     مقاله پژوهشي    داستان نويسي      شعر

   نشريه الكترونيك          هاي رايانه بازي

  :كدملي   نام و نام خانوادگي :

  تلفن همراه دانش آموز:  پايه:

 ادبي پژوهشي
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  و ساير .....   نقالي    نمايشنامه خواني    عروسكي     اي تئاتر صحنه

  

 

    و ساير ......  با ذكر ساز     موسيقي     سرود گروهي      خوشنويسي       آيينه تذهيب   سفال و سراميك 

  
  آبرنگ و سياه و قلم    رنگ و روغن   عكاسي    گرافيك  كاريكاتور   نقاشي    طراحي     تصويرسازي   
  
  

  از موارد ذكر شده موارد ديگري كه مايل به شركت آن هستيد را ذكر كنيد؟در صورتي كه غير 

 

  
  در كدام رشته هاي ورزشي آموزش باشگاهي ديده ايد؟ 

  
  ايروبيك     بدمينتون    فوتسال    تنيس روي ميز     شنا          شطرنج      بسكتبال      واليبال    

  ايد يا ذكر رشته ورزشي م شدهمقامرزي شركت كرده و حائز رتبه يا  رون، كشوري و يا باگر در مسابقات ورزشي ، استان

 بنويسيد؟

  

  

  

     

  امضاء دانش آموز                آموز                                                                    امضاء ولي دانش           

    

 هنرنمايشي

 و آواييهنرهاي دستي

 ...........................................................ولي گرامي در كدام حيطه از فعاليت هاي فرهنگي تمايل به همكاري داريد


