
 

 باسمه تعالی

 پیمان نامه 

 دخترانه اُسوه متوسطه دوره دوم غیردولتی دبیرستان 

 نام و نام خانوادگی:                           پایه:                                کالس:

 اُسوه پیمان می بندیم که :  دانش آموزان دبیرستانما         

 دبیران، مسئولین و همکالسی ها رعایت کنیم .ـ ادب و احترام را نسبت به 1

 ـ کلیه شئونات اسالمی  به خصوص حجاب را در طول سال تحصیلی رعایت نماییم.2

 ـ در فعالیتهای مذهبی و نماز جماعت مدرسه شرکت کنیم .3

 . داشته باشیم و از دیرآمدن و غیبت غیرموجه پرهیز کنیم به موقع در مدرسه و مراسم صبحگاهـ حضور 4

 ـ ورود و خروج به موقع کالس را رعایت نماییم و به تذکرات مسئولین توجه کامل داشته باشیم .5

 ـ به جلب رضایت دبیران از نظر درسی و رفتاری اهمیت بدهیم .6

 را بنماییم . ، ارائه به مشاور مدرسه و پیگیری آن نهایت کوشش و تالشبرنامه مطالعاتی ـ در تنظیم برنامة ساعات مطالعه بر اساس7

 ـ والدینمان از وضع اخالقی و رفتاری و تحویل به موقع فرمها و دعوتنامه به آنان رضایت کامل داشته باشند. 8

 ـ  افزایش معدل در هر نوبت امتحانی و رسیدن به باالترین رتبه تحصیلی در کالس هدف و سرلوحه کارمان باشد.9

 مدرسه ومقررات سرویس ها کوشا باشیم. عمل به قوانین ـ در حفظ نظم و آرامش و 10

 فرهنگی، هنری، ورزشی نهایت سعی و تالش رابنماییم . ـ در کسب رتبه های ممتاز مسابقات علمی، المپیادها،11

 داری نماییم. ـ از همراه داشتن هرگونه شی ء تجملی و غیرضروی)موبایل و هرگونه وسایل الکترونیکی، بدلیجات، وسایل آرایشی ...( در مدرسه خود12

 ـ در حفظ بهداشت و نظافت مدرسه کوشا باشیم و به تذکرات مسئولین مدرسه توجه نماییم. 13

 همکاری داشته باشیم.  از جمله کتابخانه، آزمایشگاه و......... ـ در حفظ و حراست از اموال مدرسه14

 صمیمانه داشته باشیم . ، با مسئولین و دوستانمان همکاریمتعالی ـ در رسیدن مدرسه به اهداف15

 ـ در صورت شرکت در اردوها با فرم مدرسه بوده و قوانین اردو را رعایت نمائیم. 16

 ـ در طول سال تحصیلی از پوشیدن هرگونه لباس غیر از فرم مدرسه خودداری نمایم.17

 خیابان خودداری نمایم. مدرسه بالفاصله مدرسه را ترک نموده و از تجمع در کوچه و تحصیلیـ پس از پایان سال 18

 

 امضا ، تاریخ و اثر انگشت دانش آموز                                                                                                 

 


