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1   ......-.......سال تحصیلی      دوم/  دوره اول........................................... دبیرستان / دبستان بانک اطالعات دانش آموزي 

ü مشخصات دانش آموز:  
:نام پدر:     شماره شناسنامه:                          نام خانوادگی:                            نام   

:       /       /تاریخ تولد    محل صدور  : (   /    )  شماره سریال شناسنامه 
ü مشخصات اولیاي دانش آموز:  

  :آدرس و تلفن محل کار

:تلفن محل کارآدرس و 

  :آدرس و تلفن محل کار

ü  مشخصات برادران و خواهران به ترتیب سن:  
  ترتیب    

  5  4  3  2  1  مشخصات

نام و نام خانوادگی
سن

تحصیالت
شغل

  محل کار یا تحصیل فعلی
  )پیامک ارسال می شودولی پیگیر فردي است که بیشتر به امورات دانش آموز رسیدگی می کند و به شماره همراه وي (  ¨ سایر   ¨ مادر    ¨ پدر :ولی پیگیر

  :کد پرسنلی مادر:      کد پرسنلی پدر         در صورت فرهنگی بودن پدر یا مادر دانش آموز ، کد پرسنلی ثبت شود
ü اولویت هاي ایثارگري دانش آموز  

¨رسمی            ¨فرزند رزمنده بسیجی                      ¨فرزند آزاده           ¨درصد جانبازي            ¨فرزند جانباز          ¨فرزند شهید 

¨سایرین           ¨برادرزاده یا خواهر زاده شهید            ¨نوه شهید             ¨برادر شهید                ¨درصد جانباز          ¨فرزند جانباز متوفی 

ü  سایر اطالعات:  
    ....................................تابعیت                     ¨: زرتشتی   ¨:  مسیحی           ¨: :  یهودي   )  ¨:  تشیع           ¨:  تسنن: (اسالم        :دین

¨سازمان بهزیستی             ¨کمیته امداد           :تحت پوشش

  ثبت نام اطالعات کلی

شغل شناسنامه شماره تولد تاریخ تحصیلی مدرك ملی کد نام و نام خانوادگی
پدر

شغل شناسنامه شماره تولد تاریخ تحصیلی مدرك ملی کد خانوادگی نام و نام
مادر

شغل شناسنامه شماره تولد تاریخ تحصیلی مدرك ملی کد خانوادگی نام و نام
سرپرست

  شماره همراه دانش آموز  شماره همراه مادر  شماره همراه پدر  تلفن منزل  شماره تلفن همراه خاص پیامک

  عکس 

دانش آموز

دبیرستان دخترانه هیئت امنایى جنت (دوره اول)

Giti Rasoli Moghadam
Text Box



 باسمه تعالی

فرم توافق نامه دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید
.................................................................................مدرسه 

رعایت نموده در غیر .. جهت تحصیل در مدرسه متعهد می گردم موارد زیر را اینجانب ................................ فرزند............................ دانش آموز کالس ...................................

اینصورت آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب برخورد خواهد نمود .

 موارد عمومی توافق نامه )کلیه دانش آموزان (

نسبت به مسئولین ، دبیران و کلیه کارکنان آموزشگاه بااحترام برخورد نمایم .-1

دیگران ایجاد ننمایم .به کلیه دانش آموزان احترام گذاشته و هیچ گونه مزاحمتی برای -2

درحفظ و نگهداری کلیه اموال آموزشگاه کوشا باشم .-3

درصورت بروز هر گونه خسارات احتمالی سریعا نسبت به جبران آن اقدام نمایم-4

.از همراه داشتن وسایل غیر ضروری و ممنوعه آموزشگاه جددا خودداری نمایم-5

رت بروز هر گونه مشکلی مسئولیت آن را بر عهده بگیرم .از کلیه وسایل خود محافظت نموده و در صو-6

طبق ساعت شروع و پایان آموزشگاه در مدرسه حضور  داشته باشم.-7

ود نسبت به ضبط آناز به همراه داشتن تلفن همراه و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر در آموزشگاه جدا خودداری نمایم در غیر اینصورت آموزشگاه مجاز خواهد ب-8

اقدام نماید .

تا پایان ساعت اداری آموزشگاه در مدرسه حضور داشته باشم و به هیچ عنوان بدون اجازه مدیر یا معاونین آموزشگاه از مدرسه خارج نشوم.-9

وره بیماری با گواهیدر صورت امکان غیبت نداشته باشم و چنان چه به دلیل بیماری مجبور به هدم حضور شوم جهت موجه نمورن آن پس از گذراندن د-10

و یکی از والدین به مدرسه  مراجعه نمایم.پزشک 

.نسبت به وضعیت تحصیلی خود کوشا بوده و چنانچه در دروسی ضعیف بودم حتما در جهت رفع آن باهمراهی والدینم تالش نمایم-11

انب به آموزشگاه مراجعه نمایند.والدین من حتما ماهی یک بار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی ، اخالق و درسی اینج-12

عی را رعایتدر مسیر رفت و برگشت آموزشگاه به عنوان یک دانش آموز متعلق به این آموزشگاه رفتاری پسندیده و محترم داشته و قوانین و مقررات اجتما-13

نمایم

.شرکت در آن ها جزو برنامه های ارائه شده می باشداهنری و ورزشی جزو اهداف آموزشگاه می باشد لذا –فرهنگی  -در برنامه های آموزشی-14

از مشاجره لفظی یا فیزیکی در مسیر و داخل آموزشگاه جدا خودداری نمایم .-15

غیر این دهم در از همراه داشتن پول اضافی و اشیا قیمتی خودداری فرمائید و در موارد اضطراری به محض ورود به مدرسه آن را به مسئولین آموزشگاه تحویل-16

صورت آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال وسایل من نخواهد داشت

در رعایت نظافت شخصی و بهداشتی بکوشم و در طول مدت حضور در مدرسه از تغییر در صورت ) ابرو ( و کوتاه نگه داشتن ناخن رعایت نمایم-17

.اجتناب می نمایم لباسهای غیر مجازدر همه زمان های حضور در آموزشگاه فقط با اونیفرم مدرسه حاضر می شوم و از پوشیدن -18

ند .مراجعه ننمایبه جز پدر یا مادرم سایر افراد از قبیل دوستان و آشنایان و .............. به منظور پیگیری هر موردی به آموزشگاه یا درب آموزشگاه -19

با توجه به برگزاری کالس ها به صورت غیر حضوری و مجازی متعهد می شوم که نسبت به حضور غیاب در مدرسه مجازی دقت  1400-1401در سال تحصیلی  -20

 .کرده و به موقع در کالس ها حاضر شوم

.ارسال نماییدنسبت به انجام تکالیف و تحقیقات و پژوهش های درسی دقت نموده و در زمان مشخص شده -21

.نسبت به حضور و غیاب در مدرسه محازی دقت کرده و به موقع درک کالس ها حاضر باشم-22

.نسبت به انجام تکالیف ارسال شده از طریق دبیران دقت نموده وبه موقع و کامل تکالیفم را ارسال نمایم-23

له تهیه وسایل برقراری ارتباط )اینترنت ( اهتمام ورزیده و با اولیا مدرسه همکاری الزم داشتهدر صورت برگزاری کالس ها به صورت مجازی اقدامات الزم از جم-24

باشم .

اول دوره جنت امنایی هیات دخترانه دبیرستان

.............../................تحصیلی سال  دوم/  اول دوره...............................  دبیرستان/  دبستان آموزی دانش اطالعاتی بانک

.........................................................................................................................................................

2 



 باسمه تعالی

فرم توافق نامه دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید
تکالیف نسبت به کسره نمره ی آموزشی )تکوینی و مستمر( و انضباطی خودمتعهد می گردم که در صورت عدم حضور در کالس مجازی و ارسال به موقع -25

.اعتراضی نداشته باشم

فاده از توصیه می شود از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کالس های آنالین شوید. استفاده از موبایل برای ورود به کالس آنالین مشروط به است

ر است ولی محدودیت هایی از لحاظ اندازه تصویر دارد.مرورگرهای کروم یا فایرفاکس امکان پذی

رایانه یا لپ تاپ شما بایستی مجهز به میکروفن و سیستم پخش صوت باشد. ترجیحا استفاده از هدست توصیه می شود

- مطمئن شوید.قبل از ورود به کالس آنالین از نصب درایورها و راه اندازی سیستم میکروفن و وب کم و سالم بودن آن ها کامال

فحه ورودی کالسدانش اموزان گرامی  باید از مشاهده برنامه خود، از طریق لینک موجود در صفحه )مقابل هر عنوان درسی(، طبق زمانبندی اعالم شده وارد ص-26

آنالین خود شود

.بدون حضور ولی مجاز ورودبه کالس نمی باشد ی که تاخیر داشته باشددانش آموز-27

.سم صبحگاهی حضور یافته و اجرای آن محترم شمارددر مرا -28

.لباس مدرسه دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه نمی باشد فرمدر صورت هرگونه تغییر در  -29

خا رج از عرف استفاده نشود ودر ضمن  برداشتن آبرو و تمیز کردن صورت وپشت لب موجب و کفش سادگی و نظافت رعایت کنید و از اشیاقیمتی واز کیف   -30

 .منع حضور دانش اموز در کالس درس موجب کسر نمره انضباط می گردد

نامه انضباطی مدارس یکی ازچنانچه وضعیت اخالقی اینجانب با مقررات آموزشی وتربیتی مدرسه منطبق نباشد به اولیا مدرسه اختیار ی دهم تا طبق آیین  -31

اقدامات زیر را در مورد اینجانب اعمال نمایید

تغییر کالس  اخراج موقت از مدرسه طبق مصوبه شورای مدرسه -32

نمره انضباط در کسب در طی سال تحصیلی ولی محترم موظف است در جلسات  آموزشی  دریافت کارنامه و غیره با پوشش مناسب حضور به رسانده و این مورد -33

دانش آموز موثر می باشد .

موارد اختصاصی توافقنامه دانش آموز :-34

1-2-

2-4-

 محل تایید ولی دانش آموز: 

.................................................... رسید ضمن به اطالع اینجانب ......................................................... ولی دانش آموز   1400موارد فوق در تاریخ       /       /      

تایید موارد فوق متعهد می گردم فرزندم نسبت به رعایت آن اقدام نماید .

خانوادگی و امضاء دانش آموز نام ونام خانوادگی امضاء ولی دانش آموز:  نام ونام

4
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 باسمه تعالی

کاربرگ ثبت مشخصات فردی و اعالم همکاری والدین
والدین محترم دانش آموز :.....................................................  پایه : ..................

 با سالم و احترام 

د گردد ، لذا درخواست می این آموزشگاه در نظر دارد از هم فکری و توانمندی های جناب عالی در راستای بهبود و ارتقای برنامه ها آموزشی و پرورشی مدرسه بهره من

نظر انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه تشکیل  شود در صورت تمایل برای همکاری ، اطالعات کاربرگ زیر را تکمیل ، تا از توان و تخصص شما در کار گروه هایی که زیر

 با تشکر                                می شود ، استفاده نماییم .                                                                                                    

مدیر آموزشگاه   

اعالم عضویت در انجمن اولیاء و مربیان 

را دارید  1400-1401سال تحصیلی   جنابعالی تمایل به عضویت )اصلی ( در انجمن و اولیاء مربیان دبیرستان جنت را در

خیر بله 

شرح مختصر توانایی :

 لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه ، مناسب می دانید مشخص فرمایید:

جمعه   پنجشنبه       چهارشنبه   سه شنبه     دوشنبه            یکشنبه       شنبه    

تا ساعت: از ساعت:

: نام ونام خانوادگی : ......................................... نسبت با دانش آموز :پدر  1اعالم همکار 

لطفا نوع خدماتی که مایل به ارائه ی آن در راستای پیشرفت امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان هستید مشخص فرمایید .

سایر برنامه ها  عمرانی و رفاهی  –مالی پرورشی ، فوق برنامه و بهداشتی آموزشی 

شرح مختصر توانایی :

 لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه ، مناسب می دانید مشخص فرمایید:

جمعه  پنجشنبه       چهارشنبه   سه شنبه     دوشنبه            یکشنبه       شنبه    
تا ساعت: از ساعت:

: نام ونام خانوادگی : ......................................... نسبت با دانش آموز : مادر:  2اعالم همکار

لطفا نوع خدماتی که مایل به ارائه ی آن در راستای پیشرفت امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان هستید مشخص فرمایید .

سایر برنامه ها  عمرانی و رفاهی  –مالی پرورشی ، فوق برنامه و بهداشتی آموزشی 

شرح مختصر توانایی :

 لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه ، مناسب می دانید مشخص فرمایید:

جمعه  پنجشنبه       چهارشنبه   سه شنبه     دوشنبه            یکشنبه       شنبه    
تا ساعت: از ساعت:
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  ......-.......سال تحصیلی      دوم/  دوره اول........................................... دبیرستان / دبستان بانک اطالعات دانش آموزي 

  .......................................................................... -3   ...................................................................  - 2 ...................................................................... -1 :موارد قابل ذکر    

  )سرپرست(ولی و اثر انگشت   امضا   ...............................نام و نام خانوادگی ولی           

» هو الحمید« 

   ........    :پایه آموز دانش   ........    .............................................. :اینجانب     

  :دو هدف مشخص و مهم به شرح زیر دارم ....................................................مدرسه   دانش آموز نم        
   بهترین روش زندگی و تعامل با دیگران با یادگیري آموزه هاي تربیتی و علمی  موفقیت در یادگیري) الف          
  اخالق نیکو و زیبابه دوره هاي بعدي تحصیلی همراه با کسب رتبه و کارنامه درخشان و ارتقا به پایه باالتر و ورود پیروزمندانه ) ب           

ü

 :م که  دارند صادقانه پیمان می بند ننابراین با توکل به خدا و تالش و همت خویشتن و همه کسانی که دل در گرو موفقیت مب
گا�ی �ر�� �ما�م) ۱ .راس سا�ت ���ر � �در� حا�ر و � �ل ��م و آرا�ش � ��ا�م ���
.دا�ش آ�وز � ���ط �در� ��ور یا�م و از �و�ش ��نا�ب �ودداری �ما�م� �ل ساد�ی و آرا���ی � شان ) ۲
.�ودداری �ما�م... " ، ت��ن ���اه، ز�ور آالت و ��cdب، �ج�ه، "از ���ا�ی وسا�ل ��ر �روری و ��م�ی ) ۳
گام ا�مام �س �س از د��ر را الزم �ی دا�م) ۴   .��ور �ود را ��ل از د��ر وا�ب و ��وج ��
  .و دا�ش آ�وزان با �ل ادب و ا��رام ر�تار �ما�م و ر�تار �ودبا� را �مایان�� ����ت واالی �ود �ی دا�م، او�یای �ود  �در�  ���یان� ��ورد با ) ۵
کال�ی � �ی دا�م و �مل � آ�ھا را � �و�ش وا�ب �ی ��ظ ��م و آرا�ش � کالس و �و� � �س و �مل � �و��ه د��ران و ���ه ��ری از آ�ن را � کالس �س �شان�� آ�نا�ی ک) ۶ ا�ل � ��وق �ود و سا� ��

. م� و �و�ش �ی ��م آن را � �د اع�ی ��ظ و � دی��ان � �ما �ن ا�تآرا�ش �عار . م �مار
کا�ت � �ورت اما��ی ��ا��ھا �د  �ن ا�ت�در� خا� ی ) ۷ .ی صادق �ای خا� ی �ود �وا�م �ود�ی با�د و �س�ما اما�� دار �نا�وال و ا�
کاری را با ) ۸ را �ای �ود، �در� و�در� � ز���ه �ی ع��ی، �و��ی و �ر�� � �سا�قات ا���یاد �، �ما�ش � و ��د �ما�ی � دا��ه با�م و �و�بات ا��خارات و �رب�ندی  ���یانتالش �ی ��م �ھا�� ��

.جا��ه ��ا�م �ما�م
کاری دا��ه و با ���ات و ����ھادات ساز�ده �ود � ���ود و���ت �در� ب�و�م و � ��ا�م � و ��ا�م خاص �ر�� �عال دا با ا�ضای �ورا ) ۹ .��ه با��می دا�ش آ�وزی ��
ا�ن �ی �و��ی را ���جاری ��مار �ی آورم و �دیدا از آن �ودداری �یما ���ن دار�م � رعا�� ن��دن و �ی �و��ی � � یک از �وارد باال �و�ب زیان رسا�دن � �ود و دی��ان و �ل جا��ه �وا�د �د ) ۱۰

.�ما�م
ü مدرسهمدیر      ...................................  :دانش آموز نام و نام خانوادگی  :
oامضاء 

تعالی مدیریت مدرسه برنامه در  میثاق نامه 

........./.......سالتحصیلی  ............................................... برنامه عملیاتی تعالی مدیریت مدرسه 

امضاء
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» هو الحمید« 

    ........................................................     سرکار خانم / جناب آقاي : اولیاي محترم  
   .......................:پایه آموز دانش           ..........................................     ولی گرامی دانش آموز          

رفیق  " نیک پروردن و متعالی شدن " گام نهیم و توفیق " نیک بودن و تعالی " با این امید که در مسیر در سال تحصیلی جاري با استمداد و استعانت از خداوند متعال  
  ردداین توفیق خدمتگزاري حاصل نمی گردد، مگر با همراهی و هماهنگی شما اولیاي گرامی دانش آموزان عزیز از همین رو این یاداشت تقدیم می گ . راهمان گردد

 . حاصل آید تا با توجه به محتواي آن و کوشش در اجراي آن، این همراهی و هماهنگی به نیکوترین وجه در رسیدن به اهداف 

تعالی مدیریت مدرسه برنامه دانش آموزان در  اولیايمیثاق نامه 

........./.......سالتحصیلی  ............................................... برنامه عملیاتی تعالی مدیریت مدرسه 

  مفاد میثاق نامه
وآ�وز�ی و��و�� ، �ما���ی و ���و�ی ����ی و آ�وز�ی خا� و �در��شار�� ���ی ، �����ی ، عا��ی  -۱
کاری، �شار�� و � و ار�قای ����ت �عا��ت �ی ���وط و ارا� ی � �ھاد�ی الزم � �در� -۲ ��
او�یا ء و ���یان تالش ���ت ���ق �� ���ر ا�داف ا���ن  -۳

کاری و �شار�� با �ورای �ع�مان  - 4 ����اری کالس �ی �وق �����
 �ر�� �ج�سات آ�وزش خا�واده  -۵
کاری و �شار�� با �در� �ا��ای �عا��ت �ی �ور�ی، ���اری اردو� و بازدید از ��ا�� ع��ی ،آ�وز�ی و �����ی  -۶ ��
کا�ت �ورد -۷ �ف، ا��اد ��ر و �ؤ�سات ��ر� �تأ��ن ا� کاری ���وان، صا�بان ِ�َ �یاز و ���ود اداره ا�ور �در� تالش و ��

���ه ی ��� ی �ھدا��ی و �ش�ی با �شاوره ی ا��اد �گاه ، و � � ��ا�بان �ھدا�ت و�ظارت �ا��ای آن ��در� - 8
کاری و �شار�� �باره  �دردا�ی از کار�نان، او�یای دا�ش آ�وزان و ا�ضای �ورا�ی �در� با رعا�� �وا�ط و ���رات ��  -۹ �و���
�شار�� � ج�سات ��و�ی او�یای دا�ش آ�وزان  -۱۰
کاری و �شار�� �   - ۱۱ با رعا�� �وا��ن و ���رات ���و� ) ����(ا�� �دا�ت � �و�ع �ق ا���� ��
کاری و �ما���ی با �در� ���� � �رو�س ر�� و���ت  - ۱۲ ��
�ما�نده �ای �ر�� � �واری �در�  - ۱۳ ا��خاب 
�ند ��ول ��یاد�ن �ظام �ع��م و ����، ��وبات �ورای عا�ی آ�وزش و �ورش، ا�داف دوره ��و��ه اول و ��� ��ی م�ی : تالش ��ت �گا�ی از ا�ناد باالد��ی ���ون  - ۱۴
کار�ی ا�جاد �ده � د��ر�تانتالش ��ت �یا�� اطالعات ���وط � ��ح �عا�ی �د��� از ���ق ساما� اطالع رسا�ی ��� �ویا ، ساما� �  -۱۵ گام �در� و دی�� را� �.
ü  مدرسهمدیر    ....................................................    :ولی نام و نام خانوادگی   :
o امضاء      امضاء
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  موقعیت جغرافیایی منزل
  .........................خیابان فرعی .......................... خیابان اصلی ...................... شهر ....................... شهرستان ............................ استان 

  .................................کد پستی منزل ......................... پالك .........................     کوچه فرعی ...................... کوچه اصلی 

¨خیر               ¨آیا دانش آموز می خواهد از سرویس استفاده کند ؟         بلی 

¨مینی بوس             ¨سواري :         نوع سرویس او را مشخص کنید 

  کروکی آدرس منزل بطور دقیق

: دبیرستان    .................پایه ..................... ولی دانش آموز      .............................. اینجانب 

  در این آموزشگاه مشغول به تحصیل می باشد تعهد می دهم که تمام موارد باال را با دقت تکمیل نموده  96-97که در سال تحصیلی 
  و جهت ثبت نام به اموزشگاه تحویل دهم

  نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز و امضا

  شماره همراه دانش آموز  شماره همراه مادر  شماره همراه پدر  تلفن منزل

:  مدرسه آدرس
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