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اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

 üﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز:
ﻧﺎم :

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
/

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ) :

ﻋﮑﺲ

ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

( ﻣﺤﻞ ﺻﺪور

/

داﻧﺶ آﻣﻮز

/

 üﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آﻣﻮز:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﭘﺪر

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺎدر

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻐﻞ

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎص ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه داﻧﺶ آﻣﻮز

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر

 üﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ :
ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﺗﺮﺗﯿﺐ

1

3

2

5

4

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺳﻦ
ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺷﻐﻞ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻌﻠﯽ

وﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ :ﭘﺪر ¨ ﻣﺎدر ¨ ﺳﺎﯾﺮ ¨ ) وﻟﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﻮرات داﻧﺶ آﻣﻮز رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه وي ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد(
در ﺻﻮرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮدن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر داﻧﺶ آﻣﻮز  ،ﮐﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد

ﮐﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺎدر:

ﮐﺪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﭘﺪر:

 üاوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﺜﺎرﮔﺮي داﻧﺶ آﻣﻮز
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ¨

ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎز ¨

درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ¨

ﻓﺮزﻧﺪ آزاده ¨

ﻓﺮزﻧﺪ رزﻣﻨﺪه ﺑﺴﯿﺠﯽ ¨

رﺳﻤﯽ ¨

ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﺘﻮﻓﯽ ¨

درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎز ¨

ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ ¨

ﻧﻮه ﺷﻬﯿﺪ¨

ﺑﺮادرزاده ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زاده ﺷﻬﯿﺪ¨

ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ¨

 üﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت :
دﯾﻦ:

اﺳﻼم ) :ﺗﺴﻨﻦ¨ :

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ:

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ¨

ﺗﺸﯿﻊ ( ¨ :ﯾﻬﻮدي¨ : :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ¨

ﻣﺴﯿﺤﯽ ¨ :

زرﺗﺸﺘﯽ ¨ :

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ....................................
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باسمه تعالی
فرم توافق نامه دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید
مدرسه .................................................................................
اینجانب  ................................فرزند ............................دانش آموز کالس  .....................................جهت تحصیل در مدرسه متعهد می گردم موارد زیر را رعایت نموده در غیر
اینصورت آموزشگاه طبق مقررات با اینجانب برخورد خواهد نمود .
موارد عمومی توافق نامه (کلیه دانش آموزان )
-1نسبت به مسئولین  ،دبیران و کلیه کارکنان آموزشگاه بااحترام برخورد نمایم .
-2به کلیه دانش آموزان احترام گذاشته و هیچ گونه مزاحمتی برای دیگران ایجاد ننمایم .
-3درحفظ و نگهداری کلیه اموال آموزشگاه کوشا باشم .
-4درصورت بروز هر گونه خسارات احتمالی سریعا نسبت به جبران آن اقدام نمایم
-5از همراه داشتن وسایل غیر ضروری و ممنوعه آموزشگاه جددا خودداری نمایم.
-6از کلیه وسایل خود محافظت نموده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مسئولیت آن را بر عهده بگیرم .
-7طبق ساعت شروع و پایان آموزشگاه در مدرسه حضور داشته باشم.
 -8از به همراه داشتن تلفن همراه و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر در آموزشگاه جدا خودداری نمایم در غیر اینصورت آموزشگاه مجاز خواهد بود نسبت به ضبط آن
اقدام نماید .
 -9تا پایان ساعت اداری آموزشگاه در مدرسه حضور داشته باشم و به هیچ عنوان بدون اجازه مدیر یا معاونین آموزشگاه از مدرسه خارج نشوم.
-10در صورت امکان غیبت نداشته باشم و چنان چه به دلیل بیماری مجبور به هدم حضور شوم جهت موجه نمورن آن پس از گذراندن دوره بیماری با گواهی
پزشک و یکی از والدین به مدرسه مراجعه نمایم.
-11نسبت به وضعیت تحصیلی خود کوشا بوده و چنانچه در دروسی ضعیف بودم حتما در جهت رفع آن باهمراهی والدینم تالش نمایم.
-12والدین من حتما ماهی یک بار جهت سرکشی به وضعیت انضباطی  ،اخالق و درسی اینجانب به آموزشگاه مراجعه نمایند.
 -13در مسیر رفت و برگشت آموزشگاه به عنوان یک دانش آموز متعلق به این آموزشگاه رفتاری پسندیده و محترم داشته و قوانین و مقررات اجتماعی را رعایت
نمایم
-14در برنامه های آموزشی -فرهنگی –اهنری و ورزشی جزو اهداف آموزشگاه می باشد لذا شرکت در آن ها جزو برنامه های ارائه شده می باشد.
-15از مشاجره لفظی یا فیزیکی در مسیر و داخل آموزشگاه جدا خودداری نمایم .
 -16از همراه داشتن پول اضافی و اشیا قیمتی خودداری فرمائید و در موارد اضطراری به محض ورود به مدرسه آن را به مسئولین آموزشگاه تحویل دهم در غیر این
صورت آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال وسایل من نخواهد داشت
-17در 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
-18در همه زمان های حضور در آموزشگاه فقط با اونیفرم مدرسه حاضر می شوم و از پوشیدن لباسهای غیر مجاز اجتناب می نمایم.
 -19به جز پدر یا مادرم سایر افراد از قبیل دوستان و آشنایان و  ..............به منظور پیگیری هر موردی به آموزشگاه یا درب آموزشگاه مراجعه ننمایند .
 -20در سال تحصیلی  1400-1401با توجه به برگزاری کالس ها به صورت غیر حضوری و مجازی متعهد می شوم که نسبت به حضور غیاب در مدرسه مجازی دقت
کرده و به موقع در کالس ها حاضر شوم.
-21نسبت به انجام تکالیف و تحقیقات و پژوهش های درسی دقت نموده و در زمان مشخص شده ارسال نمایید.
-22نسبت به حضور و غیاب در مدرسه محازی دقت کرده و به موقع درک کالس ها حاضر باشم.
-23نسبت به انجام تکالیف ارسال شده از طریق دبیران دقت نموده وبه موقع و کامل تکالیفم را ارسال نمایم.
-24در صورت برگزاری کالس ها به صورت مجازی اقدامات الزم از جمله تهیه وسایل برقراری ارتباط (اینترنت ) اهتمام ورزیده و با اولیا مدرسه همکاری الزم داشته
باشم .
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باسمه تعالی

فرم توافق نامه دانش آموزان جهت ثبت نام در سال تحصیلی جدید
-25متعهد می گردم که در صورت عدم حضور در کالس مجازی و ارسال به موقع تکالیف نسبت به کسره نمره ی آموزشی (تکوینی و مستمر) و انضباطی خود
اعتراضی نداشته باشم.
 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 استفاده از
مرورگرهای کروم یا فایرفاکس امکان پذیر است ولی محدودیت هایی از لحاظ اندازه تصویر دارد.
 رایانه یا لپ تاپ شما بایستی مجهز به میکروفن و سیستم پخش صوت باشد .ترجیحا استفاده از هدست توصیه می شود
- قبل از ورود به کالس آنالین از نصب درایورها و راه اندازی سیستم میکروفن و وب کم و سالم بودن آن ها کامال مطمئن شوید.
 -26دانش اموزان گرامی باید از مشاهده برنامه خود ،از طریق لینک موجود در صفحه (مقابل هر عنوان درسی) ،طبق زمانبندی اعالم شده وارد صفحه ورودی کالس
آنالین خود شود
-27دانش آموزی که تاخیر داشته باشد بدون حضور ولی مجاز ورودبه کالس نمی باشد.
 -28در مراسم صبحگاهی حضور یافته و اجرای آن محترم شمارد.
 -29در صورت هرگونه تغییر در فرم لباس مدرسه دانش آموز مجاز به حضور در مدرسه نمی باشد.
 -30سادگی و نظافت رعایت کنید و از اشیاقیمتی واز کیف و کفش خا رج از عرف استفاده نشود ودر ضمن برداشتن آبرو و تمیز کردن صورت وپشت لب موجب
منع حضور دانش اموز در کالس درس موجب کسر نمره انضباط می گردد .
 -31چنانچه وضعیت اخالقی اینجانب با مقررات آموزشی وتربیتی مدرسه منطبق نباشد به اولیا مدرسه اختیار ی دهم تا طبق آیین نامه انضباطی مدارس یکی از
اقدامات زیر را در مورد اینجانب اعمال نمایید
 -32تغییر کالس اخراج موقت از مدرسه طبق مصوبه شورای مدرسه
-33در طی سال تحصیلی ولی محترم موظف است در جلسات آموزشی دریافت کارنامه و غیره با پوشش مناسب حضور به رسانده و این مورد در کسب نمره انضباط
دانش آموز موثر می باشد .
-34موارد اختصاصی توافقنامه دانش آموز :
-1
-2

-2
-4

محل تایید ولی دانش آموز:
 1400 /به اطالع اینجانب  .........................................................ولی دانش آموز  ....................................................رسید ضمن
/
موارد فوق در تاریخ
تایید موارد فوق متعهد می گردم فرزندم نسبت به رعایت آن اقدام نماید .
نام ونام خانوادگی امضاء ولی دانش آموز:

نام ونام خانوادگی و امضاء دانش آموز
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باسمه تعالی
کاربرگ ثبت مشخصات فردی و اعالم همکاری والدین
والدین محترم دانش آموز  .....................................................:پایه .................. :
با سالم و احترام
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 مند گردد  ،لذا درخواست می
شود در صورت تمایل برای همکاری  ،اطالعات کاربرگ زیر را تکمیل  ،تا از توان و تخصص شما در کار گروه هایی که زیر نظر انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه تشکیل
با تشکر
می شود  ،استفاده نماییم .
مدیر آموزشگاه
اعالم عضویت در انجمن اولیاء و مربیان

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

خیر 

بله 
شرح مختصر توانایی :

لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه  ،مناسب می دانید مشخص فرمایید:
دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه 
شنبه  یکشنبه 

از ساعت:

تا ساعت:

اعالم همکار  : 1نام ونام خانوادگی  ......................................... :نسبت با دانش آموز :پدر 
لطفا نوع خدماتی که مایل به ارائه ی آن در راستای پیشرفت امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان هستید مشخص فرمایید .
آموزشی 

پرورشی  ،فوق برنامه و بهداشتی 

مالی – عمرانی و رفاهی 

سایر برنامه ها 

شرح مختصر توانایی :

لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه  ،مناسب می دانید مشخص فرمایید:
دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه
شنبه  یکشنبه 

از ساعت:

تا ساعت:

اعالم همکار : 2نام ونام خانوادگی  ......................................... :نسبت با دانش آموز  :مادر :
لطفا نوع خدماتی که مایل به ارائه ی آن در راستای پیشرفت امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان هستید مشخص فرمایید .
آموزشی 

پرورشی  ،فوق برنامه و بهداشتی 

مالی – عمرانی و رفاهی 

سایر برنامه ها 

شرح مختصر توانایی :

لطفا روزها و ساعاتی را که برای یاری رساندن به آموزشگاه  ،مناسب می دانید مشخص فرمایید:
دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه
شنبه  یکشنبه 

از ساعت:

تا ساعت:
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» ﻫﻮ اﻟﺤﻤﯿﺪ«
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ  ...............................................ﺳﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ........./.......
ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ:

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

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ

داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ........ :

ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ  ....................................................دو ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ دارم:
اﻟﻒ( ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
ب( ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن و ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ورود ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ و زﯾﺒﺎ
ü

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ دارﻧﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﻨﺪ م ﮐﻪ :
 (۱راس ﺳﺎ ﺖ ر ﺪر ﺣﺎ ﺮ و ل ﻢ و آرا ﺶ ا ﻢ ﮕﺎ ﯽ ﺮ
 (۲ل ﺳﺎد ﯽ و آرا ﯽ ﺷﺎن دا ﺶ آ ﻮز

ﻂ ﺪر

ﻤﺎ ﻢ.

ﻮر ﯾﺎ ﻢ و از ﻮ ﺶ ﻨﺎ ﺐ ﻮدداری ﻤﺎ ﻢ.

 (۳از ا ﯽ وﺳﺎ ﻞ ﺮ ﺮوری و ﻤ ﯽ " ﺐ ،ﺠ ﻪ ،cd ،ﺗ ﻦ اه ،ز ﻮر آﻻت و  " ...ﻮدداری ﻤﺎ ﻢ.

 (۴ﻮر ﻮد را ﻞ از د ﺮ وا ﺐ و وج ﮕﺎم ا ﻤﺎم س ﺲ از د ﺮ را ﻻزم ﯽ دا ﻢ.
(۵

ﻮرد ﺑﺎ ﯿﺎن ﺪر  ،او ﯿﺎی ﻮد و دا ﺶ آ ﻮزان ﺑﺎ ل ادب و ا ﺮام ر ﺘﺎر ﻤﺎ ﻢ و ر ﺘﺎر ﻮدﺑﺎ را ﻤﺎﯾﺎﻧ

 (۶ﻆ ﻢ و آرا ﺶ ﮐﻼس و ﻮ

س و ﻤﻞ ﻮ ﻪ د ﺮان و ه ﺮی از آ ن را ﮐﻼس س ﺸﺎﻧ آ ﻨﺎ ﯽ ﮐﺎ ﻞ ﻮق ﻮد و ﺳﺎ

ﻤﺎر م .آرا ﺶ ﻌﺎر ﻦ ا ﺖ و ﻮ ﺶ ﯽ ﻢ آن را ﺪ اﻋ ﯽ ﻆ و دﯾ ان

ﮑﺎری را ﺑﺎ ﯿﺎن ﺪر

ﻋ
ز ﻪ ی ﯽ ،و ﯽ و ﺮ

ﮑﻼ ﯽ ﯽ دا ﻢ و ﻤﻞ آ ﮫﺎ را ﻮ ﺶ وا ﺐ ﯽ

ﻤﺎ ﻢ.

 (۷ﺪر ﺧﺎ ی ﻦ ا ﺖ ا ﻮال و ا ﮑﺎ ت ﻮرت اﻣﺎ ﯽ ا ﮫﺎ د ﻦ ﯽ ﺑﺎ ﺪ و ﺴ ﻤﺎ اﻣﺎ
 (۸ﺗﻼش ﯽ ﻢ ﮫﺎ

ﺖ واﻻی ﻮد ﯽ دا ﻢ.

داری ﺻﺎدق ای ﺧﺎ ی ﻮد ﻮا ﻢ ﻮد.

ﺴﺎ ﻘﺎت ا ﯿﺎد  ،ﻤﺎ ﺶ و د ﻤﺎ ﯽ دا ﻪ ﺑﺎ ﻢ و ﻮ ﺒﺎت ا ﺨﺎرات و ﺮﺑ ﻨﺪی را ای ﻮد ،ﺪر و

ﺟﺎ ﻪ ا ﻢ ﻤﺎ ﻢ.
 (۹ﺑﺎ ا ﻀﺎی ﻮرای دا ﺶ آ ﻮزی ﮑﺎری دا ﻪ و ﺑﺎ ات و ﮫﺎدات ﺳﺎز ﺪه ﻮد
 (۱۰ﻣﺎ ﻦ دار ﻢ رﻋﺎ

ﻧ دن و ﯽ ﻮ ﯽ

ﻮد و ﺖ ﺪر ﺑ ﻮ ﻢ و ا ﻢ و ا ﻢ ﺧﺎص ﺮ

ﯾﮏ از ﻮارد ﺑﺎﻻ ﻮ ﺐ زﯾﺎن رﺳﺎ ﺪن ﻮد و دﯾ ان و ﻞ ﺟﺎ ﻪ ﻮا ﺪ ﺪ ا ﻦ ﯽ ﻮ ﯽ را ﺠﺎری ﻤﺎر ﯽ آورم و ﺪﯾﺪا از آن ﻮدداری ﯽ

ﻤﺎ ﻢ.
 üﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز................................... :
o

اﻣﻀﺎء

ﻌﺎل دا ﻪ ﺑﺎ ﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ:
اﻣﻀﺎء
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ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ
اوﻟﯿﺎي ﻣﺤﺘﺮم  :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  /ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ

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

وﻟﯽ ﮔﺮاﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ..........................................

ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎري ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ " ﻧﯿﮏ ﺑﻮدن و ﺗﻌﺎﻟﯽ " ﮔﺎم ﻧﻬﯿﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ " ﻧﯿﮏ ﭘﺮوردن و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن " رﻓﯿﻖ
راﻫﻤﺎن ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﺎي ﮔﺮاﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آن و ﮐﻮﺷﺶ در اﺟﺮاي آن ،اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .

ﻣﻔﺎد ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ
 -۱ﺸﺎر

ﯽ  ،ﻋﺎ ﯽ وآ ﻮز ﯽ و ﻮ

ی،

 -۲ﮑﺎری ،ﺸﺎر

 -۳ﺗﻼش

و ار ﻘﺎی ﺖ ﻌﺎ ﺖ ی ﻮط و ارا ی

و

ﺑﺎ ﻮرای ﻌ ﻤﺎن

ﺟ ﺴﺎت آ ﻮزش ﺧﺎ ﻮاده

 -۵ﺮ

 -۶ﮑﺎری و ﺸﺎر

ﮫﺎد ی ﻻزم ﺪر

ﺮ ا ﺪا ف ا ﻦ او ﯿﺎ ء و ﯿﺎن

ﺖ ﻖ

 -4ﮑﺎری و ﺸﺎر

 ،ﻤﺎ ﯽ و ﻮ ﯽ

ﯽ و آ ﻮز ﯽ ﺧﺎ و ﺪر

اری ﮐﻼس ی ﻮق

ا ﻋ
ا ای ﻌﺎ ﺖ ی ور ﯽ ،اری اردو و ﺑﺎزدﯾﺪ از

ﺑﺎ ﺪر

ﯽ ،آ ﻮز ﯽ و

ﯽ

 -۷ﺗﻼش و ﮑﺎری ﻮان ،ﺻﺎ ﺒﺎن ِ َ ف ،ا اد ﺮ و ﺆ ﺴﺎت ﺮ ﺗﺄ ﻦ ا ﮑﺎ ت ﻮرد ﯿﺎز و ﻮد اداره ا ﻮر ﺪر

ی ﮫﺪا ﯽ و ﺷ ﯽ ﺑﺎ ﺸﺎوره ی ا اد ﮔﺎه  ،و

 -8ﻪ ی
 -۹ﮑﺎری و ﺸﺎر

 -۱۰ﺸﺎر

ا ﺒﺎن ﮫﺪا ﺖ و ﻈﺎرت ا ای آن ﺪر

ﺑﺎره ﺪردا ﯽ از ﮐﺎر ﻨﺎن ،او ﯿﺎی دا ﺶ آ ﻮزان و ا ﻀﺎی ﻮرا ی ﺪر ﺑﺎ رﻋﺎ

ﺟ ﺴﺎت ﻮ ﯽ او ﯿﺎی دا ﺶ آ ﻮزان

 -۱۱ﮑﺎری و ﺸﺎر

ا دا ﺖ ﻮ ﻊ ﻖ ا
ﺮو ﺲ ر

 -۱۲ﮑﺎری و ﻤﺎ ﯽ ﺑﺎ ﺪر
 -۱۳ا ﺨﺎب ﻤﺎ ﻨﺪه ای ﺮ

)

( ﺑﺎ رﻋﺎ

ﻮا ﻦ و رات ﻮ

و ﺖ

ﻮاری ﺪر

 -۱۴ﺗﻼش ﺖ ﮔﺎ ﯽ از ا ﻨﺎد ﺑﺎﻻد ﯽ ﻮن  :ﻨﺪ ﻮل ﯿﺎد ﻦ ﻈﺎم ﻌ ﻢ و
 -۱۵ﺗﻼش ﺖ ﯾﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﻮط

ح ﻌﺎ ﯽ ﺪ

 ،ﻮﺑﺎت ﻮرای ﻋﺎ ﯽ آ ﻮزش و ورش ،ا ﺪا ف دوره ﻮ ﻪ اول و

از ﻖ ﺳﺎﻣﺎ اﻃﻼع رﺳﺎ ﯽ ﻮﯾﺎ  ،ﺳﺎﻣﺎ ﮕﺎم ﺪر و دﯾ را ﮑﺎر ی ا ﺠﺎد ﺪه د ﺮ ﺘﺎن.

 üﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﻟﯽ .................................................... :
o

اﻣﻀﺎء

ﻮا ﻂ و رات ﻮ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ:
اﻣﻀﺎء

ﯽﻣ ﯽ
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ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺰل
اﺳﺘﺎن  ............................ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  .......................ﺷﻬﺮ  ......................ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ  ..........................ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ .........................
ﮐﻮﭼﻪ اﺻﻠﯽ  ......................ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﯽ .........................
آﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ؟
ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ او را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ :

ﺳﻮاري ¨

ﭘﻼك  .........................ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻨﺰل .................................
ﺑﻠﯽ ¨

ﺧﯿﺮ ¨

ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس ¨

ﮐﺮوﮐﯽ آدرس ﻣﻨﺰل ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  ..............................وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه داﻧﺶ آﻣﻮز

 .....................ﭘﺎﯾﻪ  .................دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن :

ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  96-97در اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده
و ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻢ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز و اﻣﻀﺎ
آدرس ﻣﺪرﺳﻪ :
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