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اٍلیبی گزاهی ؛ 

 ، اثزات غیز لبثل اًىبری ثز هذرسِ ٍ خبًَادُثب تَخِ ثِ ایي وِ ارتجبط ٍ تؼبهل سبسًذُ ، هؤثز ٍ ّویبراًِ دٍ ًْبد 

ویفیت ٍ وویتِ یبدگیزی ٍ تحػیلِ داًص آهَس ثز خبی خَاّذ گذاضت ، ٍ اس عزفی السهِ سبسًذگی ٍ هؤثز ثَدىِ 

ایي ارتجبط ، تجییي ولی ٍ خشئی ٍظبیف ٍ تؼْذات هتمبثل ایي دٍ ًْبد ًسجت ثِ یىذیگز ٍ ًیش ًسجت ثِ داًص آهَس 

هٌطَر خبًِ ٍ  سیز را ، وِ ثز اسبس هفبد ٍ هحتَای  سبسهبًی–همزرات اًضجبعی هی ثبضذ ، خَاّطوٌذ است 

 تٌظین ٍ تذٍیي ضذُ است ٍ خشئیبت ثیطتزی اس ًحَُ تؼبهالت هیبى خبًَادُ ٍ هذرسِ تغجیمی ٍ ثیي الولل دختزاى

: هذرسِ را هطخع هی سبسد ، ثب دلت هغبلؼِ وزدُ ٍ هَرد تَخِ لزار دّیذ 

 ٍ سبػت پبیبى وبر هذرسِ هتؼبلجبً 7:30در رٍسّبی ضٌجِ تب چْبرضٌجِ ّز ّفتِ اس سبػت سبػبت وبر آهَسضی  .1

 .اػالم خَاّذ ضذ ٍ در رٍسّبی پٌح ضٌجِ تؼغیل هی ثبضذ 

  غجح ثبس هی ضَد  ٍ هسئٍَلیت هزالجت اس 7درة هدتوغ در ّز رٍس وبری ، راس سبػت  : 1یبدآٍری  

. داًص آهَساى لجل اس ایي سبػت ثز ػْذُ اٍلیبء هحتزم هی ثبضذ 

  آغبس هی ضَد ٍ حضَر توبم داًص آهَساى در هزاسن 7:30 هذرسِ راس سبػت هزاسن غجحگبُ : 2یبدآٍری 

 .غجحگبُ ضزٍری است 

ثذیْی است در . اًتظبر هی رٍد توبهی داًص آهَساى ، لجل اس سبػت همزر در هذرسِ حضَر داضتِ ثبضٌذ  .2

 داًص آهَس ، همزرات ٍضغ ضذُ اس سَی آهَسش ٍ پزٍرش در هَرد داًص غیجت ٍتبخیز غیز هَخِغَرت 

. آهَس اػوبل خَاّذ ضذ 

  عجك همزرات آهَسش ٍ پزٍرش ، ّز ثبر تبخیز در ٍرٍد یه داًص آهَس ، هؼبدل یه سبػت غییت : یبدآٍری

 سبػت ضَد ، هَضَع خْت تػوین گیزی ثِ 5غیز هَخِ ثَدُ ٍ در غَرتی وِ غیجت غیز هَخِ ثیطتز اس 

. ضَرای هذرسِ ارخبع خَاّذ ضذ 

 دفتز هذرسِ حذاوثز ثِ هذت . ، هذرسِ را تزن ًوبیٌذ راس سبػت تؼغیلیاًتظبر هی رٍد داًص آهَساى ،  .3

 دلیمِ پس اس تؼغیلی هذرسِ ، خَد را ثزای هزالجت اس داًص آهَس هسئَل هی داًذ ٍ پس اس آى ػَالت اهز 15

. را هتَخِ اٍلیبء داًص آهَس خَاّذ داًست 

 /  ، ٍ یب همزر ضَد وِ داًص آهَس هذرسِ سٍدتز اس هَػذ تؼغیل گزدددر غَرتی وِ ثٌب ثِ دالیلی  .4

 پس اس سبػت رسوی ٍ یب در ایبم تؼغیل... داًص آهَساًی ، ثزای فؼبلیت ّبی آهَسضی ، فزٌّگی ، پزٍرضی ٍ 

در هذرسِ حضَر داضتِ ثبضٌذ ، هَضَع لجالً ثِ اعالع اٍلیبء گزاهی خَاّذ رسیذ ، لذا تمبضب دارین دلت السم 

 .را در راثغِ ثب سهبى ّبی رفت ٍ آهذ فزسًذتبى هجذٍل فزهبییذ 
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خَاّطوٌذ است ثِ هٌظَر خلَگیزی اس ػمت هبًذگی درسی ٍ تحػیلی داًص آهَس ٍ ًیش رػبیت همزرات  .5

 ، در ثزًبهِ ریشی ثزای هسبفزت داًص آهَساًضجبعی هزثَط ثِ غیجت داًص آهَس در والس درس ، اس ّز گًَِ 

 .عَل سبل تحػیلی خَدداری فزهبییذ 

ضزٍری است اٍلیبء هحتزم در ّز رٍسی وِ داًص آهَس ًوی تَاًذ ثِ دالیل هَخْی در هذرسِ حبضز ضَد ،  .6

 .تلفٌی ، ثِ دفتز هذرسِ اعالع دٌّذ / وتجی /  ثِ عَر حضَری  غجح8:30لجل اس سبػت هَضَع را 

 ، در سبػبت وبر آهَسضی هذرسِ ، تٌْب ثب درخَاست اٍلیبء داًص آهَس ٍ اعالع ٍ خزٍج داًص آهَس اس هذرسِ .7

 .اخبسُ دفتز هذرسِ اهىبى پذیز خَاّذ ثَد 

 ، ضوي اعالع ثِ هَلغ هَضَع اثتالء داًص آهَس ثِ ثیوبری ّبی ػفًَی ٍ ٍاگیزدارخَاّطوٌذ است در غَرت  .8

ثِ دفتز هذرسِ ، ثِ هٌظَر پیطگیزی اس سزایت ثیوبری ثِ سبیز داًص آهَساى ، اس فزستبدى ٍی ثِ هذرسِ 

 .خَدداری ضذُ ٍ ضوي پیگیزی سزیغ اهز درهبى داًص آهَس ، اس ٍی در هٌشل هزالجت ٍ ًگِ داری گزدد 

رػبیت هسبیل ثْذاضت فزدی داًص آهَس ، ثِ خػَظ پَضص ، اًتظبر هی رٍد خبًَادُ داًص آهَس ، ًسجت ثِ  .9

 .، ٍ ًیش ًظبفت لجبس ٍ ثذى ٍی ، حذاوثز تَخِ ٍ هزالجت را ثِ خزج دّذ ًبخي 

در غیز اس همغغ ٍ والس داًص آهَس هَظف . داًص آهَساى در همغغ ٍ والس هی تَاًٌذ ثذٍى همٌؼِ ثبضٌذ  .10

 (در غَرت ثزداضتي همٌؼِ هَّب ثبیذ خوغ یب ثبفتِ ثبضذ  ). است اس همٌؼِ استفبدُ وٌذ 

اػن اس لجبس ، ضلَار ،  )اًتظبر هی رٍد اٍلیبء گزاهی ، ًسجت ثِ سبدگی ٍ سیجبیی پَضص داًص آهَس در هذرسِ  .11

 لجبس فزمحسبسیت ٍ دلت السم را هجذٍل دارًذ ٍ هزالجت ًوبیٌذ تب داًص آهَس اس  (... وفص ، خَراة ٍ 

ّوچٌیي خَاّطوٌذ است اٍلیبء هحتزم هزالجت ًوبیٌذ تب داًص آهَس در ٌّگبم حضَر . تؼییي ضذُ استفبدُ ًوبیذ 

 در هذرسِ ، لَاسم ٍ اضیبی اضبفی ، سیٌتی ، غیز ضزٍری ، گزاى لیوت ٍ ًبهزتجظ ثب 

 .ثِ ّوزاُ ًذاضتِ ثبضٌذ ...  ٍ هَثبیل ٍ CDفؼبلیت ّبی داًص آهَسی ثِ خػَظ 

 در هحیظ آهَسضی هوٌَع ثَدُ ٍ در غَرت هطبّذُ اس داًص آهَساى تحَیل گزفتِ ّوزاُ داضتي گَضی هَثبیل .12

 . ضذُ ٍ عجك همزرات ثب آى ثزخَرد خَاّذ ضذ 

 ٍ MP3  ٍ MP4در ولیِ اردٍّب ٍ ثبسدیذّب ٍاحذ آهَسضی ّوزاُ داضتي ٍسبیل غیز هزتجظ هبًٌذ : یبدآٍری *

. هوٌَع است ... هَثبیل دٍرثیي دار ٍ 

 ثبضٌذ ، ٍ حتوبً ًبم ًٍبم خبًَادگی خَد هزالجت اس ٍسبیل ٍ لَاسم ضبى وَضبداًص آهَساى هی ثبیست ًسجت ثِ  .13

دفتز هذرسِ ٍسبیل ، لَاسم التحزیز ٍ وتبة ّبی پیذا . را در لسوت هٌبسجی اس توبهی لَاسم هزثَعِ درج ًوبیٌذ 

ضذُ ٍ فبلذ ًبم داًص آهَس را ، در غَرتی وِ غبحت آى تب دٍ ّفتِ هزاخؼِ ًٌوبیذ ، ثِ هػبرف ػبم الوٌفؼِ 

. خَاّذ رسبًیذ 
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 تَخِ هزالجت ٍ هحبفظت اس اهىبًبت ، لَاسم ٍ سبختوبى هذرسِداًص آهَساى ّوچٌیي هی ثبیست ًسجت ثِ  .14

السم را داضتِ ثبضٌذ ، ثذیْی است خجزاى ّز گًَِ خسبرت ٍاردُ تَسظ داًص آهَس ثِ اهَال ٍ سبختوبى هذرسِ ثز 

 .ػْذُ اٍلیبی هحتزم خَاّذ ثَد 

 ّز ًَع هطىل هیبى دٍ یب چٌذ داًص آهَس ، هَضَع ثِ اعالع هؼبًٍت هزثَعِاًتظبر هی رٍد در غَرت ثزٍس  .15

 .رسبًذُ ضذُ ٍ اٍلیبء هحتزم اس ّز ًَع دخبلت هستمین پزّیش ًوبیٌذ 

 در هذرسِ ، ثِ خش در هَالؼی وِ ثب هذرسِ ّوبٌّگ ضذُ ثبضذ ، ثِ ّوزاُ داضتي پَل ًمذ سیبد ٍ ًبهتؼبرف .16

 .ثزای داًص آهَس هوٌَع است 

 .در هذرسِ هوٌَع است ...  هثل تخوِ ، آداهس ، چیپس ، پفه ٍ آٍردى ٍ هػزف تٌمالت .17

 هْوبًی ّبی سبیز داًص آهَساى ٍ هدتوغ ضزوت داًص آهَساى ٍ یب خبًَادُ ّبی ایطبى را در  .18

 ، اهزی ضخػی ٍ هزتجظ ثِ خبًَادُ ّب داًستِ ، ٍ ضوي آى وِ ثِ اٍلیبء گزاهی تَغیِ خبًَادُ ّبی ضبى 

هی ًوبیذ اس ًشدیه ، ثز ایي لجیل ثزًبهِ ّب ًظبرت داضتِ ثبضٌذ ، تبویذ هی وٌذ وِ در ایي سهیٌِ هسؤٍلیتی را 

 .هتَخِ خَیص ًوی داًذ 

 ، وِ هیْوبًی ّبی دیز ٌّگبم ضجبًِهدتوغ تَغیِ اویذ دارد وِ اٍلیبء هحتزم اس ضزوت دادى داًص آهَساى در  .19

 هٌدز ثِ ون خَاثی ٍ در ًتیدِ هَخت ثْن ریختگی ٍ ثی ًظوی در وبروزد آهَسضی ٍ تحػیلی رٍساًِ 

 .داًص آهَس هی ضَد ، پزّیش ًوبیذ 

 ٍ هسؤٍالى آى را ًمذ وزدُ ٍ ّز ًَع افت هدتوغ ثی تَخْی اٍلیبء ثِ تذوزات وتجی ٍ ضفبّی دفتز هذرسِ .20

تحػیلی ، اًضجبعی ٍ یب اخاللی ًبضی اس ایي اهز را در داًص آهَس ، ثب خذیت ٍ هغبثك همزرات داخلی هدتوغ 

 .پیگیزی خَاّذ وزد 

 ، در سهبى حضَر ٍی در هذرسِ ، ارتجبط تلفٌی هستمین خبًَادُ یب داًص آهَسهذرسِ اس ثزلزاری ّز ًَع  .21

 .هؼذٍر خَاّذ ثَد ٍ تٌْب هی تَاًذ پیبم ضوب را ثِ داًص آهَس هٌتمل ًوبیذ 

 اعالع ٍ آگبّی اس ٍضؼیت درسی ، اًضجبعی ، اخاللی ٍ تحػیلی اًتظبر هی رٍد اٍلیبء گزاهی ، ثزای  .22

 ، تٌْب هغبثك خذاٍل سهبًی ارائِ ضذُ ٍ ثب ّوبٌّگی لجلی ثب دفتز هذرسِ ، در هحل هذرسِ حضَر داًص آهَساى

 .یبفتِ ٍ یب ثب ّوىبراى ثِ گفتگَی تلفٌی ثپزداسد 

... وست اعالع اس ٍضؼیت ػوَهی تحػیلی ، درسی ، رفتبری ، اًضجبعی ، هطبٍرُ ای ، اخاللی ، ضخػیتی ٍ  .23

  تٌْب هختع اٍلیبء داًص آهَس – هگز در هَالغ خبظ ٍ ثب غالحذیذ دفتز هذرسِ –داًص آهَس 

 .هی ثبضذ 
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 ضزوت فؼبل ٍ ثِ هَلغ اٍلیبء هحتزم در خلسبت هختلفهغبثك ضَاثظ آهَسضی ٍ الشاهبت سبسهبًی هدتوغ ،  .24

 (... اس خولِ خلسبت آهَسش خبًَادُ ، خلسبت اًدوي خبًِ ٍ هذرسِ ، خلسبت پبیِ ای اٍلیبء ٍ  ) هذرسِ

 .ضزٍری است 

 را ضبى ٍ حزهت فزٌّگی یه هحیظ آهَسضیهدتوغ اًتظبر اویذ دارد اٍلیبء هحتزم ٌّگبم حضَر در هذرسِ ،  .25

 در رفتبر ٍ گفتبر ٍ ًیش در اًتخبة ًَع پَضص ٍ آرایص ظبّزی خَیص رػبیت وزدُ ، ٍ ًظبرت ًوبیٌذ تب 

ثذیْی است ثز اسبس ضزٍرت ّبی سبسهبًی ٍ فزٌّگی . داًص آهَسضبى ًیش ایي اهز را هَرد تَخِ لزار دّذ 

 .هدتوغ ، اس پذیزفتي افزادی وِ ایي هَضَع را هَرد تَخِ لزار ًوی دٌّذ ، هؼذٍر خَاّذ ثَد 

 تَخِ هیشاى ، ویفیت ٍ ضیَُ ارتجبعبت ٍ تؼبهالتطبى ثب ّوىبراى هختلف هدتوغاًتظبر هی رٍد اٍلیبء هحتزم ثِ  .26

ٍیژُ داضتِ ٍ هطىالت ، خَاستِ ّب ، اًتظبرات ، سؤاالت ٍ اثْبهبت خَیص را تٌْب اس عزیك هذیز ، هؼبًٍبى ، 

هطبٍراى ٍ یب هسؤٍالى پبیِ هزثَعِ پیگیزی ًوبیذ ٍ اس هزاخؼِ هستمین ثِ سبیز سغَح ضغلی ٍ سبسهبًی در 

 .هدتوغ خَدداری فزهبیٌذ 

 خَیص در سهیٌِ هسبئل هختلف آهَسضی یب اخزایی ، ًظزات ، پیطٌْبدات ٍ اًتمبداتاٍلیبء گزاهی هی ثبیست  .27

هسؤٍالى هزثَعِ هغزح ًوبیٌذ ، ٍ ًجبیذ / غزفبً اس عزیك غٌذٍق اًتمبدات ٍ پیطٌْبدات ٍ یب غحجت ثب هذیز 

 .ایي لجیل هجبحث را هستمیوبً ثب دثیزاى در هیبى ثگذارًذ 

 ، هزاتت تغییز ضوبرُ تلفي ّوزاُ ، ضوبرُ تلفي هٌشل ، آدرس هٌشل ٍ یب ضوبرُ تلفي هحل وبرلغفبً در غَرت  .28

 .را در اسزع ٍلت ثِ دفتز هذرسِ اعالع دّیذ 

 تٌْب ثزای یه سبل تحػیلی ثَدُ ٍ ثجت ًبم ٍی در سبل آیٌذُ ، هٌَط ثِ ثجت ًبم داًص آهَس در هذرسِ .29

رضبیت هذرسِ اس ٍضؼیت ػوَهی داًص آهَس ٍ ػولىزد اٍلیبء هحتزم در سهیٌِ تؼْذاتی وِ ثز ػْذُ دارًذ ، 

 .هی ثبضذ 
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