
 بسمه تعالی

 (1399-1400مقررات آیین نامه انظباطی و آموزشی هنرستان شهید عابدینی در سال تحصیلی )

 .هنرجویان و هنرستان آموزشی و اجرایی کارکنان کلیه به نسبت گفتار در ادب رعایت و احترام ادای -1 

 .دیگرپوشیدن لباس فرم مورد نظر در طول سال تحصیلی و امتحانات و عدم استفاده از هر نوع لباس غیر عرف  -2

 ( از ابتدای سال تا انتهای امتحانات خرداد ) .در طول سال 30اصالح موی سر با شماره   -3

 (بت می گرددثدفتر انظباطی  در صورت مشاهده مصادره و در) .عدم استفاده از انگشتر دستبند گردنبند و هر نوع زیورآالت دیگر -4

 و ماه  1 دوم مرتبه ،هفته2اول مرتبه مشاهده درصورت و باشدمی ممنوع روشن یا خاموش صورت به همراه تلفن داشتن همراه به -5

 شدن قودمف قبال در مسئولیتی  گونه هیچ هنرستان است ذکر به )الزم.ماند خواهد باقی هنرستان نزد  ماه خرداد پایان تا سوم مرتبه

 ( ندارد گوشی

 دانش کلیه)  .ها کالس ساعت پایان تا هنرستان ترک عدم و تاخیر نداشتن و هنرستان از خروج و ورود در انظباط و نظم رعایت-6

 ( باشد می 7:30 هنرستان کار شروع ساعت و باشند داشته حضور مدرسه در بایست می 7:10 ساعت راس آموزان

 غرامت ستانهنر به اموال خسارت هرگونه کردن وارد صورت در.) هنرستان تجهیزات و وسایل نگهداری و حفظ در کوشش و تالش-7

 (میگردد قید انظباطی دفتر در و گردیده دریافت خسارت

 صورت هنرستان در زا خارج و داخل در آنان با درگیری و شوخی عدم و آموزان دانش سایر به نسبت احترام با توام مناسب رفتار-8

 .شد خواهد رفتار وی با مقررات طبق و شده شناخته مقصر آموز دانش اتفاقاتی چنین بروز

 با توجه به شرایط در صورت تشکیل کالس ها بصورت غیرحضوری عضویت در گروه های درسی مجازی در شبکه های اجتماعی -9

 .مجازی فضای در هاتمرین و تکالیف انجام و مجازی آموزش گیری پی جهت...( و شاد برنامه)

 .ندارد اعتراض حق هنرجو و. شد نخواهد تشکیل کالس رشته آن در کالس تشکیل حد به هنرجو تعداد نرسیدن صورت در -10

 هنرجو نامه تعهد

 ......................................ریخ تولدتا و ..........................................................ملی کد به ............................................فرزند ..............................................................اینجانب

 آیین های بند گردم کلیه می متعهد هنرستان مقررات از کامل آگاهی با .............................................................رشته .......................................سال هنرجوی

اج اینجانب از اخر و قانونی خوردبر حق هنرستان مسئولین فوق مقررات از تخلف صورت در و نموده رعایت را هنرستان آموزشی و انظباطی نامه

 هنرستان را دارند.                       

 تاریخ:

 امضا و اثرانگشت

 تعهد نامه ولی دانش آموز

می گردم مسائل انظباطی آموزشی و تربیتی فرزندم را پیگیری  .......متعهد.......................ولی دانش آموز..........................................اینجانب..........................

ان حاضر شده و موارد ستبالفاصله در هنر نمایم و حداقل یکبار در ماه به هنرستان مراجعه نمایم و از وضعیت فرزندم آگاه گردم و در صورت احضار

                                                                                         تخلف یا درسی فرزندم را بررسی نمایم.

 تاریخ:

 امضا و اثرانگشت
 افراد تایید کننده:

 مدیریت هنرستان                      نت فنی                           معاو                       معاونت آموزشی                                   
 حسین یعقوبی                                کاظم جلیلی                                          عباس مظلومی                                         

 


