
 و تربیتیآموزشی ویژه ی انتظارات 

 دوره اول متوسطه امام رضا)ع(

 

 دانش آموز گرامی؛ ولی محترم

 ؛علیکم سالمٌ

با احترام، مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا )ع( از دانش آموزان شایسته خود انتظار دارد نسبت به      

ی . موارد زیر گلچیناهتمام ویژه مبذول نمایندتحصیلی بیتی در طول سال آموزشی و ترموازین  تمامیرعایت 

 که به اطالع عزیزان می رسد.است این مدرسه از دانش آموزان و اولیای گرامی  انتظارات از

 دانش آموز ی ویژه

 رعایت احترام کامل نسبت به دبیران، مسئولین،  پرسنل و سایر دانش آموزان مدرسه 

 ( 14511صبح ، پایان مدرسه  5566 آغاز مدرسه حضور به موقع در مدرسه )( نمره انضباط 5) ظهر 

   ( نمره ورزش 5) رعایت نظم و اجرای هماهنگ نرمش صبحگاهی 

  بهداشت فردی  لباس فرم و رعایت استفاده دائم از 

 (نمره انضباط  5)موی سر و کوتاهی ناخن (  تمیزی لباس فرم، کوتاهی ) 

    (پرورشی نمره  5) رعایت بهداشت کالس و محیط مدرسه 

 (نمره انضباط  5)از وسایل شخصی ، اموال و تجهیزات مدرسه بویژه صندلی و میز فردی  مراقبت 

 ،بازی ، دستگاه عدم همراه داشتن وسایل ممنوعه ، غیر ضروری یا گران قیمت ) تلفن همراهTablet،mp3  ،

mp4  ،Laptop) ... دوربین و ، 

 وع همراه داشتن یا استفاده از هر نCD،DVD باهماهنگی دفترمعاونت برای فعالیت های آموزشی فقط یافلش 

 آزمایشگاه و کارگاه کار و فناوری های ورزش استفاده الزامی از پوشش مناسب یا روپوش در زنگ ، 

 به صورت تلفنی یا توسط ولی ایشان  به مدرسه همان روز در ورود دانش آموز خیرتأ اطالع رسانی غیبت یا

 حضوری

  ارائه گواهی پزشکی یا حضور خانواده در صورت غیبت( عدم غیبت غیر موجه یا ورود با تأخیر به مدرسه ( 

 خیر در ورود به مدرسه از دفتر معاونتیافت برگ ورود به کالس در صورت تأدر 

  و پایان زنگ تفریحآغاز خروج بالفاصله دانش آموزان از کالس و بازگشت به موقع به کالس به محض 

 (پرورشی نمره  5) از جماعت  ور شایسته در نمحض 

   نمره پرورشی ( 5)  پرورشی ، و مشارکت در فعالیت های فرهنگی حضور فعال و شایسته 

  )رعایت آداب نمازخانه ) پاشویه ، کفش کن و محل قرار گرفتن کیف ها 

 

 

 

 



 

 

 

  های مجاور ساختماندر محوطه مجتمع یا دیگر عدم خروج از حیاط و رفتن به فضاهای 

  پی گیری امور سرویس از طریق خانواده با مسئول سرویس )عدم ارتباط مستقیم دانش آموز با راننده

 سرویس( 

 کوشش در تحصیل ، انجام تکالیف و همراهی با برنامه های آموزشی مدرسه 

 ر درس(نمره مستمر نیمسال در ه 5)             )اجرای کالسی( شرکت فعال در تدریس گروهی 

 نمره مستمر نیمسال در هر درس( 5)            شرکت فعال در نقد و بررسی تدریس گروه های دیگر 

 

 

 

 اولیای محترم ی ویژه

 آموزشی ، تربیتی و مشاوره(  شرکت فعال و منظم در جلسات درخواستی( 

  تربیتی موانع آموزشی ورفع برقراری ارتباط مستمر با معاون و مشاور مدرسه به منظور 

  های اولیای مدرسه گیری یادداشت ها و رهنمود در منزل و پی دانش آموزنظارت بر انجام تکالیف روزانه 

  طبق جدول تقدیمی در ابتدای سال و امضای برگه های آزمون و کارنامه نیمسال روزانه سایت اینترنتی بررسی(

 تحصیلی(


