تح
سال صیلی 97-98 :
واحد اجرایی و انضباطی

مرکز ملی رپورش استعدا داهی ردخشان
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ایٌجبًب .......................................................... :

هزکش  :فزساًگبى  2دٍرُ اٍل

داًص آهَس کالس ........................ :

 تا الْام از قرآى ٍ عترت ترای دست یاتی تِ هراتثی از حیات طیثِ فردی ٍ اجتواعی ٍ تا تَکل تِ خدا تِ عٌَاى یک داًص آهَز هسلواى پیرٍ هکتة ائوِ
اطْار(ع) کِ از ّن اکٌَى تار سٌگیي حراست از اًقالب اسالهی ایراى را تر دٍش گرفتِ ام از عوق ٍجَد پیواى هی تٌدم کِ :
 ضوي ارج ًْبدى بِ کزاهت ٍ ارسش ّبی ٍاالی اًسبًی ٍ بب تَجِ بِ ًقص خَدسبسی فزائض دیٌی بِ ٍیژُ ًوبس بب گستزش اقبهِ ًوبس در حفظ
ٍ تقَیت عفبف کَضب ببضن ٍ تالش ًوبین در جْت :
 رػبیت ضئًَبت اسالهی حفؼ حجبة وبهل در ولیِ اهبوي ػوَهی هروس ٍ سرٍیس ػذم استفبدُ از لَازم آرایطی ٍ دست ًجردى ثِ اثرٍ ٍ وَتبّی ًبخي ٍ الن ًذاضتيٍ اقف بَدى بِ اّویت قبًَى ٍ رعبیت کبهل آئیي ًبهِ اًضببطی
 زهبى حضَر داًصآهَز در هروس سبػت  6 : 54الی  7 : 01هیثبضذ .زهبى هحبسجِ تأخیر از سبػت  7 : 01است ،حضَر ثِ هَلغ در صجحگبُ ثِ لحبػاّویت هغبلت هغرٍحِ در آى در ثرًبهِ ّبی آغبزیي ٍ هراسن ایبم اهلل  ،الزم ٍ ضرٍری است.
 درة هروس از سبػت  6 : 54الی  05 : 04ثبز هی ثبضذ .از اٍلیبء هحترم خَاستبرین فرزًذ خَد را زٍدتر از سبػت رور ضذُ ثِ هذرسِ ًیبٍردُ یب دیرتر از آىاز هذرسِ ًجرًذ.
 ٍرٍد داًصآهَزاى ثب تأخیر ثیص از  01دلیمِ (هَجِ یب غیرهَجِ) ثذٍى حضَر ٍلی یب ًبهِ هىتَة ثب اهضبی ایطبى ثِ هروس هجبز ًویثبضذ. حضَر خَد را لجل از دثیر الزم ٍ ثِ هحض اتوبم زًگ تفریح ثالفبصلِ در والس حبضر ٍ در صٌذلی خَد ًطستِ ٍ از خَردى ٍ راُ رفتي ٍ ثی ًظویپرّیس
هی ًوبین ٍ تَجِ ثِ درس ٍ ػول ثِ تَصیِ دثیراى را ثرخَد ٍاجت هی داًن.
 از ّوراُ داضتي لَازم غیر ضرٍری ٍ تجولی ( اضیبء گراى لیوت ٍ ّرًَع زیٌت آالت ٍ ّ ٍ ) ...ر گًَِ لَازم الىترًٍیىی ( هَببیل ،تجلت ،MP0 ،لتتبة ،فلص ٍ  ) .... ٍ CDخَدداری هی ًوبین ٍ در غیر ایي صَرت عجك آئیي ًبهِ ثب هي رفتبر ضَد .
 ػذم غیجت ٍ تبخیر غیر ضرٍری ( در هَارد هَجِ تب لجل از سبػت 9صجح تَسظ اٍلیب اعالع رسبًی ضَد ) ٍ حضَر ثِ هَلغ خَد ٍ اٍلیب در توبم جلسبتعراحی ضذُ ی هروس.
 هذرسِ خبًِ هبست ،اهَال ٍ اهىبًبت آى ثِ هٌسلِ اهبًتی گراى ثْب ًسد هب هی ثبضذ وِ هسلوب اهبًت داری صبدق خَاّن ثَد ٍ از اسراف در هصرف (هبشیه ،گچ ،آة ٍ ثرق ٍ  )....پرّیس هی وٌن.
 رعبیت اصَل بْذاضت فزدی ٍ عوَهی را بز خَد ضزٍری هی داًن
 پَضص وبهل اًٍیفرم تویس ٍ آراستِرػبیت ثْذاضت ػوَهی در والس ،سرٍیس ثْذاضتی ،راّرٍ ّب ،حیبطً ،بّبرخَریً ،وبزخبًِ  ،سبیت ،آزهبیطگبُ ٍ سرٍیس حول ٍ ًمل ٍ .... هطبروت در حفؼ زیجبیی ولیِ اهبوي هروس پبی بٌذی بِ ارسش ّبی اخالقی را بز خَد ٍاجب هی داًن
 استفبدُ از ولوِ ی زیجبی سالم درآغبز ٍ تمَیت حس سپبس در پبیبى ّر وبر ثب تَجِ ثِ ٍسؼت فضبّبی هجبزی تالش هی وٌن خَد ٍ دٍستبًن را از اًتمبل پیبهذّبی ًبهغلَة آى ثِ فضبی آهَزضی هصَى ًگبُ دارم. در ثرخَرد ثب اٍلیبء هذرسِ ٍ داًص آهَزاى ثب ووبل ادة ٍ احترام رفتبر ًوَدُ وِ ًوبیبًگر ضخصیت ٍاالی خَد هی داًن. رػبیت آداة در ًطستي ٍ هحبٍرُ والهی (ػذم ثِ وبر ثردى ولوبت ًبضبیست ٍ غیراخاللی ) را ثر خَد ضرٍری هی داًن . بِ کسب هْبرت اجتوبعی تَجِ ًوَدُ ٍ ًسبت بِ پذیزش هسئَلیت در فعبلیت ّبی هذرسِ اّتوبم هی ٍرسم
 تالش هی کٌن ًْبیت ّوکبری را بب اٍلیبء هذرسِ در سهیٌِ ّبی علوی  /پژٍّطی  ،فزٌّگی ٌّ /زی ،ضزکت در هسببقبت ،الوپیبد ّب،
ّوبیص ّب ،گزدّوبیی ّب داضتِ ببضن ٍ هَجب افتخبر ٍ سزبلٌذی بزای خَد ٍ هذرسِ ٍ جبهعِ ببضن .
ّ وکبری ٍ ّوذلی بب اٍلیبء هذرسِ ( در ّز پست ٍ هسئَلیتی) ٍ سبیز داًص آهَساى بِ ٍیژُ ضَرای داًص آهَسی را بز خَد فزض داًستِ ٍ
بب ًظزات ٍ پیطٌْبدات سبسًذُ ی خَد در بْبَد ٍضعیت هذرسِ کَضب ببضن .

 ای خدای تسرگ یارین کي تا ّوَارُ ترایي عْد استَار تاضن ٍ ًقض پیواى ًکٌن 
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًص آهَز :
اهضبء ٍ تبریخ

ًبم ًٍبم خبًَادگی ٍلی داًص آهَز :
اهضبء ٍ تبریخ

