آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ .......................................داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻼس .......................................ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ

.......................................ﮐﻠﯿﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ي  100/120/351ﻣﻮرخ  1371/05/28وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻤﺎن راﺳﺦ دارم ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ رﻓﺘﺎر و اﻧﻀﺒﺎط داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﺑﻬﺴﺎزي
رﻓﺘﺎر  ،اﺧﻼق و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺒﺮان آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

u
 vرﻋﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان .
 wﺳﻌﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻃﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن  ،ﻣﻌﻠﻤﺎن  ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻪ .

ﻣﺪرﺳﻪ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ .

x

ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺮوج از آن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺮوج در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﺪون اﻃﻼع

اوﻟﯿﺎي ﺧﻮد و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ .

ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﺐ در واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻼس در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﺳﻤﺎً داﯾﺮ اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺪرﺳﻪ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ

وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدد و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره در ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اراﺋﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه اش ﺿﺒﻂ ﺷﻮد.

y

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﮕﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي

ﻣﺪرﺳﻪ .

ﺗﺒﺼﺮه  : 2در ﻏﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺮر  ،ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از وﻟﯽ  ،ﺑﺎ اﻃﻼع و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

z
{ ﺧﻮدداري از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺠﻤﻠﯽ و زﯾﻨﺘﯽ  ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﻤﺮاه آوردن اﺷﯿﺎ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس  ،ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻼح ﻣﻮي ﺳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزي .

) از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﮑﺲ  ،ﻧﻮار ﻫﺎ و ﺳﯽ دي ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي  ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ( ...و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

) ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ( در ﻣﺪرﺳﻪ .

|

ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ و اﻫﺘﻤﺎم در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﻮال  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

آﻣﻮزﺷﯽ .

}

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان وارد ﮐﻨﻢ ﺧﺴﺎرت آن را

ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .

~

ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ  ،در رﻋﺎﯾﺖ آن ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد .

داﻧﺶ آﻣﻮز
اﻣﻀﺎ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﻟﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز
اﻣﻀﺎ

