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 بسمه تعالی

 

 «1402/1401سال تحصیلی  -هافرم تأییدیه امور اداری شرکت »

 

 .............................................  ر دولتیـگاه غیـآموزش

ات آن ررطبق مق .................... پایهاحتراماً خواهشمند است نسبت به ثبت نام فرزندم به نام   ........................ در 

 ید. ـئدام فرماـگاه اقـآموزش

 م . ش...... می با.............  یمی ـتروشپشرکت  نلی ...................... شاغل درـضمناً اینجانب........................ دارای شماره پرس

 ام و نام خانوادگی :ن                                                                                                                                     

 مضاء ولی دانش آموز  :ا                                                                                                                                      

 

 

 «تأییدیه امور اداری » 

 

از  ............................... ی نلـپرس دارنده شماره...... ......................... یله گواهی می شود که آقا / خانم ـبدینوس

ورد الم شده مای اعهکارکنان شاغل در این شرکت بوده و شرکت متعهد به واریز هزینه های ثبت نام و فوق برنامه 

 شهر خواهد بود .ـسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهـمؤستوافق طرفین به حساب 
 

 هر و امضاء امور اداری شرکت م                                                                                                                                        

 

 

 

 ور اداری(ـسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر )امـمؤس

 

 

 هیاپ در .......................شاغل در شرکت  کارمند.....................از فرزند آقا/خانمیله گواهی می شود ـبدینوس

 د.م می گردتضی اعالو هرگونه اقدام مقمراتب جهت اطالع .گاه ثبت نام به عمل آمد ـاین آموزش ...............

 

 

 ههر و امضاء  مدیر آموزشگام                                                                                                                                            
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  بسمه تعالی
 
 

 " ابتداییمقطع  /پرداخت شهریه و هزینه های آموزشیهدنامه ـتع" 

 1401-1402سال تحصیلی 
 

ایببق پم فر.نببتم    اکببق د ببت ن بب  نبب اینجانبب. ............................... ی ببن  انبب  ..بب.. ............................... 

 ق هبا  ....شبن .نیق ی هزین........................... .ن ....شگاه  ا  ا م ؛ تعهت .ن نمایم تا یص.ل  ست. ا عمل شهر

ا. طبر    ی فعا یتها  ....شبن ی پری شبن .لمبل ف.ق برنا.قی ....شگاه ، . لغن کق تح  عن.ان شهریق . .ب 

،  ( .....ب..ان ی   انب .شای ه ) ....ش خان.ا ه ، : .شای ه  تح  عن.ان ،شهرستان بنت  .اهشهرا ا ه ....ش ی پری ش 

ا کلیبق بب ا ، جشب  هبا ی .راسبم هبا  .لبن ی .ب ه ن انف. .اتیک  خت.ات اطالع  سانن یاجتماعن ، .ها ت ها  

 شرایط .ن پ یرم ی هیچگ.نق اعتراضن نتا م.

 

آموز مضاء و اثر انگشت ولی دانشا                                                                                                                           
 

 

 

أییت                    ان  ....  ا ت  نی صح  ا.ضاء... .............................تیر ....شگاه اینجان. ............................... 

 .ن نمایم.
 

    : ام و نام خانوادگی مدیر ن                                                                                                                   
 

 مهر و امضاء                                                                                                
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 "یلی  ـویه مالی و دریافت پرونده تحصـهدنامه تسـتع " 

 1401-1402سال تحصیلی 

 
جلسببا .بب.    337بببا انبب نا  . بب.با اینجانبب. ............................... ی ببن  انبب  ..بب.. ...............................  

قبب   ؛د .ن گر م چنانچا پس ا. ثبت نام فر.ندم بش. ای نظا ت .رکزی ی.ا ت ....ش ی پری ش . عه26/11/79

  صد ا.ک  شبهریا ،   5   .ن ....شگاه اعالم نمایم، .عا ل   ا. شریع نال تح یلن  ان راف ایشان  ا ا. تح ی   

  صبد کب  شبهریا  ا 100  صد ا.ک  شهریا ی پس ا. ا. حانبات ن.ببت ایل   50قب  ا. ا. حانات ن.بت ایل .عا ل  

 پر اخت نمایم.

 

 

 

امضاء و اثر انگشت ولی دانش                                                                                                                            
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 بسمه تعالی 

 

 
 

 

 

   1402/1401سال تحصیلی :                                                                        نام آموزشگاه  :                                            

 پایه تحصیلی :                                                              نام و نام خانوادگی دانش آموز :                                                                                     

و اجتماعی موجب شده است تا انتظار داشته باشیم  مدرسه محیطییی اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی  

تعالی بخش، پویا و زمینه ساز استعدادهای خدادادی دانش آموزان باشد و در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش و توجه به روحیییا  

 و ویژگی های دانش آموزان گام بردارد.

آموزشگاه نیاز به مولفه هایی مانند افزایش قدر  تصمیم گیری، انعطاف پذیری، مشارکت و اسییتفاده از در راستای اداره ی ثمربخش امور  

 برنامه ها و روشهای علمی و در عین حال تجربه شده می باشد. لذا شایسته است فضای عمومی مدرسه، پویا، پرنشاط و فعّال باشد.

موزشگاه در بخش های زیر به روشنی ترسیم شده است. امیداست که بییا رعایییت برای رسیدن به مولفه های مذکور ، شرایط تحصیل در آ

 مفاد تعهدنامه توسط دانش آموزان و اولیاء محترم بتوانیم زمینه رشد و شکوفایی فرزندانمان را فراهم آوریم.

 

 مالی  .1

ت عنوان شهریه مصوب و فیو  برنامیه از تعهد می نمایم تا وصول دستورالعمل شهریه و هزینه های آموزشی آن آموزشگاه، مبلغی که تح .1

، اعالم می گردد را بیا کلییه شیرایط پذیرفتیه و هیهگونیه فعالیت های آموزشی و پرورشی مکملطرف اداره آموزش و پرورش ماهشهر و  

 اعتراضی نداشته باشم.  

انفورماتیی   خدما  اطیال  رسیانی و،  ...(دانش آموزان و مشاوره آموزش خانواده، : )مشاورهشامل :  فعالیتهای آموزشی و پرورشی مکمل .2

 می باشد .و جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی  مهار  های اجتماعی  

گردم چنانهه پی  از ثبیت نیام   یوزار  آموزش و پرورش متعهد م  ینظار  مرکز  یشورا26/11/79جلسه مورخ    337به استناد مصوبه   .3

، قبیل از هیدرصد ازکل شیهر  5معادل     منصرف گردم،در آن آموزشگاه  وی    لیاز تحص  یلیقبل از شرو  سال تحصو    فرزندم در آموزشگاه

 .میرا پرداخت نما هیدرصد کل شهر100و پ  از امتحانا  نوبت اول   هیدرصد ازکل شهر 50اول معادل   نوبتامتحانا   

 

 

 

 

 عهدنامه ثبت نام دانش آموزان مدارس غیردولتیت

   مقطع ابتدایی  -موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر 
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 آموزشی  .2

 . شده توسط آموزشگاه نییتع  یدرس یها  تیو فعال فیاهتمام در انجام تکال .1

 . شده در آموزشگاه نیی تع یمتناسب با برنامه ها  یو علم ی مطالب درس یریتالش در فراگ .2

 .آموزشگاه یاز سو برنامه ریزی شده ژه یوهای برنامه  و در تحقق اهداف  یهمکار .3

 خانوادهشرکت در جلسا  آموزشی  .4

 

 پرورشی  .3

 در آموزشگاه.    یو مل  ی/ انقالبیمذهب یمناسبت ها یو مشارکت در اجرا یهمکار .1

 توسط دانش آموز .  ی و مذهب ی نیشعائر د تیرعا .2

 آموزشگاه .  نیو آغاز  ی فعال در مراسم صبحگاه حضور .3

 متناسب با استعداد و عالقه دانش آموز. یو ورزش ی ، علمی، هنری و مشارکت فعال در مسابقا  فرهنگ ریهمکا .4

 .  ی/ فرهنگیتیترب یمتناسب با عالقه و استعداد دانش آموز و شرکت در اردوها یپرورش  یها تی و مشارکت فعال در فعال یهمکار .5

 فعال دانش آموز در اقامه نماز جماعت در آموزشگاه .   شرکت .6

 است. یضرورو آموزش خانواده  اءیدر جلسا  انجمن اول  اءیاول حضور .7

 

 بهداشتی  .4

 آموزشگاه و کالس کوشا باشد.  طینسبت به حفظ نظافت مح یبهداشت فرد ت یالزم است دانش آموز ضمن رعا .1

 . ندیفرزند خود مطلع نما تیآموزشگاه را از وضع نیولئموظفند مس اء یموارد خاص اول ای یماری صور  داشتن هرگونه سابقه ب در .2

 الزم. ونیناسیمرکز بهداشت و انجام واکس یشده از سو میتنظ یکار  بهداشت هیته .3

 در صور  لزوم. یدر طرح سنجش سالمت جسمان شرکت .4

  یپزشک ی گواه د ی، بایاز بهبود نانی اطم یهنگام بازگشت به آموزشگاه برا، کنند بتیغ  رداریواگ یماریکه به سبب ابتال به ب یآموزان دانش .5

 . ندیبر صحت مزاج ارائه نما یمبن

 مدرسه . یو بهداشت  یدر امور انتظام یهمکار .6

 

 انضباطی  .5

 رعایت مقررا  انضباطی، احترام و حسن رفتار با معلمان، دانش آموزان و سایر کارکنان. .1

 رعایت نظم و انضباط هنگام ورود و خروج از آموزشگاه و حضور مرتب در کالس های درس . .2

آموز به هر دلیل غیبت داشته باشد، ضروری است والدین علت غیبت فرزند خود را در ساعا  اولیه شرو  بییه در صورتی که دانش   .3

کار به اطال  اولیاء آموزشگاه برسانند و دانش آموز باید هنگام حضور در مدرسه گواهی مورد تائید ارائه نموده یا به همییراه یکییی از 

 والدین در آموزشگاه حضور یابد.

و در صییور  گردیییده جاز و تأخیر در ورود دانش آموز و یا عدم رعایت مقررا  و قوانین دیگر در دفتر انضییباطی ثبییت غیبت غیرم .4

 تکرار موارد ذکر شده، شورای آموزشگاه درباره دانش آموز تصمیم گیری می کند.
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محیط آموزشی و تربیتییی باشیید. درصییور  لباس دانش آموز باید از نظر دوخت و رنگ، ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با  .5

 موافقت شورای آموزشگاه و تائید اداره آموزش و پرورش استفاده از فرم لباس یکسان ضروری است.

 اصالح موی سر، بصور  ساده و یکسان و بدون هیچ گونه مدل، متناسب با شئون دانش آموزی، در مدارس پسرانه. .6

 یمت، تلفن همراه و اشیای خطرناک و غیرمجاز به آموزشگاه.پرهیز از آوردن پول زیاد، اشیاء گران ق  .7

 پرهیز از آوردن لوازم زینتی و آرایشی در مدارس دخترانه . .8

 عدم استفاده از تاتو ، نقش های موقت و ثابت و برچسب   .9

و  زا ییو ساختمان آموزشگاه. چنانهه دانش آمیوز بیه امیوال و تجه زا یاموال، تجه یو اهتمام در حفظ و نگهدار یشخص  لیمراقبت از وسا .10

 جبران شود .ایشان   یول ایخسار  توسط دانش آموز   دیبا د،یدانش آموزان خسار  وارد نما ریساختمان مدرسه و سا

 صیمنطبق نباشد.)با تشیخ  مدرسه  یتیو ترب  یبا مقررا  آموزش  دانش آموز  یدرس  شرفتیو پ   ی، انضباطی، رفتاریکه وضع اخالق  یدر صورت .11

 را مبذول دارند:   ریاز اقداما  ز  یکیمدارس   ینامه انضباط نیتا طبق آئ خواهند داشتتام   اریمدرسه اخت اءی( اول یواحد آموزش

 .به دانش آموز یبه طور خصوص  یو اخطار شفاه  تذکر .1

 دانش آموزان کالس مربوطه. حضوردر   یو اخطار شفاه  تذکر .2

 دانش آموز.  یبا اطال  ول  هیپا  یمتعدد در   یکالس، در صور  وجود کالس ها رییتغ .3

 دانش آموز.  یو اطال  به ول یکتب اخطار .4

 روز . 3مد    به دانش آموز حداکثر   یموقت از مدرسه با اطال  ول اخراج .5

 .گریبه مدرسه د انتقال .6
 

 مل فعالیت های آموزشی و پرورشی مک .6

 و...( مشاوره دانش آموزان ،)آموزش خانواده  یخدما  مشاوره ا .1

 خدما  اطال  رسانی و انفورماتی  .2

   یاجتماع   یمهار  ها .3

 جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی .4

 

 سایر موارد  .7

 .   یاز هرگونه تخلف امتحان  زیضوابط و مقررا  امتحانا  و پره  تیرعا .1

 مربوطه . فیو انجام به موقع تکال  یشگاهیو آزما  علمیی / کارگاه  یها  تیفعال در فعال شرکت .2

 . یلیمستمر در طول سال تحص  یفعال در آزمون ها شرکت .3

 باشد.  یاعالم شده توسط آموزشگاه م یآموزش یآموز موظف به حضور در برنامه ها  دانش .4

 بار (     یروز  15.) هر   ندینما یریگیفرزند خود را پ  یو رفتار یلیتحص تیمحترم موظفند به طور مستمر وضع  نیوالد .5
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 وی اءییاول اییبه دانش آموز  یلیهرگونه مدرک تحص ای نامهیگواه ایکارنامه  افتیدر ،یلیصور  انتقال دانش آموز در طول سال تحص  در   .6

 هیحسیاب شیهر  هیمهلت تسیو  نیضمنا آخر  باشد.  یدر موسسه م  یامور مال  یینها  دیبا آموزشگاه و تائ  یحساب کامل مال  هیمنوط به تسو

 باشد.  یماه همان سال م ندانش آموزان تا آخر بهم

 

 

....................................................  ولی دانش آموز   ........................................... مطالب فو  االشاره در چهارصفحه را مطالعه  اینجانب 

 کرده و با علم و آگاهی نسبت به پذیرش اجرای آن توسط خود و فرزندم متعهد می شوم.

 امضاء ولی                                                                                                                                                      

 اثر انگشت                                                                                                                                                    

 

 
8.  

9.  

را مطالعه کرده و نسبت به رعایت آن تعهد    عنوان شدهاینجانب ..................................... دانش آموز پایه ............................... مطالب 

 الزم را می نمایم. 

 امضاء دانش آموز                                                                                                                                                 

 اثر انگشت                                                                                                                                              

 


