دستَرالؼول حضَر ٍ غیبة

 اًتظبر هی رٍد توبهی داًص آهَساى قجل اس سبػت هقزر در هذرسِ حضَر داضتِ
ثبضٌذ (عجق هقزرات آ مٍسش ٍ پزٍرش ّزثبر تبخیز دررٍرد یک داًص آهَسهؼبدل
یک سبػت غیزهَجِ ثَدُ ٍ ثیص اس 5سبػت غیجت غیز هَجِ هطوَل اًضجبعی
خَاّذ ضذ).
 خَاّطوٌذاست ثِ هٌظَرجلَگیزی اس افت تحصیلی داًص آهَس ٍ ًیش رػبیت
هقزرات اًضجبعی هزثَط ثِ غیجت داًص آهَس در کالس درس اس ّزگًَِ ثزًبهِ
ریشی ثزای هسبفزت داًص آهَسدر عَل سبل تحصیلی خَدداری فزهبییذ.
 دفتزهذرسِ حذاکثزثِ هذت  15دقیقِ پس اس تؼغیلی هذرسِ خَد را ثزای هزاقجت اس
داًص آهَستبرسیذى اٍلیبء هسئَل هی داًذ ٍ پس اس آى ػَاقت اهزرا هتَجِ اٍلیب
داًص آهَس خَاّذ داًست.
 خَاّطوٌذاست درّزرٍس کِ داًص آهَسًوی تَاًذ در هذرسِ حبضز ضَد هَضَع
را قجل اس سبػت  7/30ثِ دفتز هذرسِ اعالع دٌّذ.
 اًتظبر هی رٍد خبًَادُ داًص آهَس ًسجت ثِ رػبیت هسبئل ثْذاضت فزدی داًص
آهَس ثِ خصَظ ًظبفت هَ،کَتبّی ًبخيً،ظبفت لجبس ٍ ثذى حذاکثز تَجِ
راداضتِ ثبضٌذ.

آییي ًبهِ اًضجبعی

 داًص آهَساى هی ثبیست ًسجت ثِ هزاقجت اس ٍسبیل ٍ لَاسم ضبى کَضب ثبضٌذ ٍ
ضبیستِ اضت کِ اٍلیب ی گزاهی ًیش تَصیِ ّب ٍ تبکیذات السم رادرایي سهیٌِ ثِ
فزسًذضبى گَضشد ًوبیٌذ،خَاّطوٌذاست پس اس

تْیِ لَاسم التحزیز ًبم ٍ ًبم

خبًَادگی ٍی را درقسوت هٌبسجی درج ًوبییذ.
 اًتظبر هی رٍد در صَرت ثزٍس ّزگًَِ هطکل هیبى دٍ یب چٌذ داًص آهَس
هَضَع ثِ اعالع دفتز هذرسِ رسبًذُ ضَد ٍ اٍلیبی محتزم اس ّزگًَِ دخبلت
هستقین پزّیش ًوبیٌذ.
 تجوغ اٍلیب جلَی درة ٍرٍدی هذرسِ کبهال هوٌَع است.
 اًتظبر هی رٍد اٍلیبی گزاهی ثزای اعالع ٍ آگبّی اس ٍضؼیت
درسی،اًضجبعی،اخالقی ،تحصیلی ٍفزسًذاًطبى تٌْب هغبثق جذاٍل سهبىی یبارائِ
ضذُ ٍ ثب ّوبٌّگی دفتز دثستبى درهذرسِ حضٍر یبثٌذ .
 اٍلیبی هحتزم تَجِ داضتِ ثبضٌذ کِ ضزکت فؼبل ٍ ثِ هَقغ آى ّب در جلسبت
هختلف ( اسجولِ آهَسش خبًَادُ  ،اًجوي  ،دیذار ثب اٍلیب ٍ  ).....ضزٍری است ٍ
در اًضجبط فزسًذضبى تبثیز خَاّذ داضت .
 ایي ٍاحذ آهَسضی اًتظبر اکیذ دارد کِ اٍلیب ٌّگبم حضَردرهذرسِ

ضأى ٍ

حزهت فزٌّگی یک هحیظ آهَسضی را در ر فتبر ٍ گفتبرٍ ًیش اًتخبة ًَع پَضص
ٍ آرایص ظبّزی خَیص رػبیت کزدُ ٍ در غیز ایي صَرت هذرسِ اس پذیزفتي
افزادی کِ ایي هَضَع را هَرد تَجِ قزار ًوی دٌّذ هؼذٍر خَاّذ ثَد .
 لغفب درصَرت تغییز ضوبرُ تلفي ،آدرس هٌشل ٍ یب ضوبرُ تلفي هحل کبر هزاتت
را دراسزع ٍقت ثِ دفتز دثستبى اعالع دّیذ.
اس ضوب فزسًذ ػشیشم اًتظبر دارین ثب ایجبد رٍحیِ احتزام ثِ قَاًیي ٍ هقزات ٍ رػبیت
آى در جْت رضذ ٍ سؼبدت خَد ٍ ایجبد هحیغی دلپذیز هبراّوزاّی ًوَدُ ٍ ثب
قزائت ایي هتي خَد را هتؼْذ ٍ هلشم ثِ اجزای آى ًوبییذ.

