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 . هدف و دامنه1فصل 

 .ّهدف1-1§ّ

رات انظباطی در شهرداری های استان ولستفولد و تلمارک   عبارتند از: (Telemark و     Vestfold)هدف مقر 

زندگی خود  توانایی های دانش، مهارت ها و نگرش ها را برای ؛. برای کمک به اطمینان از اینکه تمام دانش آموزان1

 در جامعه توسعه می دهند اشتراکو مشارکت در کار و 

 ترویج می کنندو یک محیط یادگیری امن و خوب را  ،و رفتار خوب باتنظاهای واضح که  چهارچوب. ارائه 2

سی پرونده ها در ربردانش آموزان، و تحریم ها و قوانین  وظایفحقوق و حق و عات مربوط به الاطارائه دادن . 3

 ش آموزان قوانین را نقض می کنندکه دانمواردی 

 دانش آموزان  ۀبا هم برخورد مشابهو رفتار، اعمال تحریم ها و انظبات ارزیابی  مشخص کردن معیارهای .4

 

 حوزۀّعملکرد.1-2ّ§ّ

رات انظباطی برای تمامی دانش آموزان در مدارس متوسطه عمومی شهرداری های استان ولستفولد و تلمارک  مقر 

(Vestfold     و Telemark) .اعمال می شود 

رات در طول ساعات مدرسه، در م مدرسه، در سفرهای گشت و  ۀمدرسه، در محل مسیرمدرسه، در  حوطۀاین مقر 

 ود.شمی  شامل را ت ها و ضیافتهایی که از طرف مدرسه ترتیب داده شدهسفرهای مدرسه، فعالی  گذار، 

مدرسه،  مسیرمدرسه، در  ۀکه در خارج از منطق اهانت و تخل فاتیو سایر  اذی ت و آزاراین مقررات همچنین در مورد 

راتاعمال می شود.  مجازی فضایساعات خارج از مدرسه و در   عمل زمانی که  هاعمال شد انظباطی( بسط دادن )مقر 

 گذاری بر روی آن است. تاثیرت مدرسه یا ناشی از وضعی  و یا ، رتباط واضحی با محیط مدرسه داشتها

 

 

 

 حقوق دانش آموزانحق و  .2فصل 

 منّوّخوبی.ّمحیطّیادگیریّا2-1§ّ

 هستند.دارا  را و خوبّایمنیک محیط آموزشی حق برخورداری از دانش آموزان 

 

محیط بتواند دانش آموزان که فرد  کرده، اقدام روانی خوباجتماعی ال و منظم برای ارتقاء یک محیط مدرسه به طور فع  

 ق اجتماعی را تجربه کند.و تعل   نمی، اکاری آرام

ل باید میمدرسه   عملکردو داشته باشد ت هایی نظیر قلدری، خشونت، تبعیض و آزار و اذی   تخل فدر برابر عدم تحم 

 باشد.کرده  تهی هبرای رسیدگی به چنین مواردی شنی ور )سلسله مراتب(

 

 حقوقّدانشّآموزان حقّو.2-2ّ§ّ

 که : دانش آموزان حق دارند



 
 

  

4 
 

هو احترام  ادب،. با 1  شود آنها رفتاربا  توج 

 ستاناو تصمیمات شورای  یرادرسی ج ۀرات، برنام. آموزش متوسطه مطابق با قانون آموزش و پرورش با مقر  2

 خود  هایفرضپیش با توانایی ها و  ی مناسب. آموزش3

 من و خوب یامدرسۀ در برنامه ریزی و اجرای کار برای محیط مشارکت . 4

 میشودتأکید  بر آن تدر ارزیابی صالحی  آنچه که و  یاهداف آموزشدانستن . 5

 خودفن ی/درسی ت و رشد ، صالحی  یشدر ارزیابی کار خومشارکت ال . به طور فع  6

باید به صورت مداوم  ضمنو رفتار. ارزیابی در انضباط ، درسی و ارزیابی نهایی در موضوعات به مرور/در ضمن. 7

 شدبا کتبیشفاهی و  صورت هر دوبه و منظم انجام شود و می تواند 

 دوباید مستند شگفتمان . مسؤلاقل یک بار در هر شش ماه با معلم  حد پیشرفت گفتمان. یک 8

 حرفه و شغل، و شرایط شخصی و اجتماعیانتخاب تحصیالت،  زمینۀ، در یشالزم براساس نیازهای خو ۀ. مشاور9

هدر صورت وجود هرگونه تأخیر نا -10  ، اگر، به صورت کتبی اطالع داده شودموج 
 

ه ب نمره کلدوره های تحصیلی نیم ساله یا  ارزیابیتواند میشک و تردید در مورد دانش آموز که وجود الف( 

 دست آورد

 نمرۀ کلارزیابی نیم ساله یا  ۀسطاوب یا رفتار ضباطنا کاهش نمرۀب( خطر 
 

 مدرسه با والدین دانش آموزان همکاری کندو اینکه . 11

 

 

 .ّحقوقّدموکراتیکّدانشّآموزان2-3§ّ

 از جمله: ،مدرسه میباید زمینۀ مناسب جهت حقوق آزاد دانش آموزان و مشارکت اجتماعی آنها را فراهم کند

 

 شرکت کنندمدرسه  )فضای آموزشی( مدرسه و کمیته های محیط منتخب . دانش آموزان حق دارند در کمیته های1

ت باید جلسات منظمی با مدیری  میدانش آموزان دارند. شورای  ی رادانش آموز. دانش آموزان حق تشکیل شوراهای 2

 مدرسه داشته باشد

برای نمایندگان اتحادیۀ دانش آموزان را تسهیل کند، همچنین  یآموزش سازمان. مدرسه باید شرایط کاری خوب و 3

 دسترسی به استفاده از کانال های اطالعاتی مدرسه را فراهم کند

مدرسه و )فضای آموزشی( ، کمیته محیط دانش آموزان شورای نتایج نظرسنجی ها را جهت بررسی میبایستی به . 4

 ان، مانند نظرسنجی دانش آموزمدرسه ارائه شود ۀاحتماال کمیت

 د.وشمی هماهنگ/توافقت مدرسه با مدیری  آن عملی  انجام. فعالی ت سیاسی و سازمانی در مدارس مجاز است. 5

 

 )اطالع رسانی(.ّقانونّهشدار2-4ّ§ّ

آموزان  یا شورای دانش بازرس ویژهدانش آموزان باید به مدرسه،  را حقوق تحت این فصلحق و عدم حفاظت از 

 گزارش دهند.
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 دانش آموزان. وظایف 3فصل 

ّ.ّانظباط3-1§ّ

 دانش آموزان میباید سر وقت حاضر شده، عادات کارکردن خوب و تالشی خوب را نشان دهند.

 

 این نظم خوبی است که:

 دیشرکت کنآموزش  در الشده و به طور فع   گی حاضر. با آماد1

له  . کارهای2  دهیدرا به بهترین شکل ممکن و در زمان مناسب انجام محو 

 . در صورت غیبت هرچه سریعتر به مدرسه اطالع دهید3

 جاریمهلت های تعیین شده، مطابق با روال های غیبت طی غیبت در مستند کردن  .4

 آموزشیو تجهیزات الزم  نظم داشتن در، و همراه داشتن وسایل .5

 اجباری.برنامه درسی یا در از لباس کار و وسایل محافظ مورد نیاز استفاده و ایمنی و  حفاظتقوانین رعایت کردن . 6

 ۀ مدرسه و ناهارخوریبعد از استفاده از محوطمرتب و پاکسازی کردن . 7

 شرح داده شده است  3-5 بند صاحب مدرسه و مدرسه را، همانطور که دردنبال کردن روال عملکرد مشروح . 8

 

 

 .ّرفتار3-2§ّ

دانش آموزان میبایستی بواسطۀ عملکردی با مالحظه و رفتار مؤدبانه نسبت به یكدیگر و نشان دادن رفتار )آداب و 

 رسوم( عامیانه خوب ، به ایجاد محیط مدرسۀ خوب كمك كنند.

 

 :ندستهخوب  هااین رفتار

 ساعات درس در محیط کالس در طول آرامش مشارکت/کمک کردن به ایجاد. 1

 م و سایر کارمندان را دنبال کنیدمل معل  . دستورالع2

 کنید استفادهدیگران به شیوه ای مناسب مدرسه و  اموال از. 3

 

 :ندمجاز نیستاین موارد 

، از نظر جسمی ، کالمی یا دیجیتالی دیگران را مورد آزار و اذیت قرار ردناز زبان اهانت آمیز استفاده ک -1

 دهید ، خشونت کنید یا تهدید کنید

 م معل  با تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال در طول آموزش بدون توافق استفاده از از تلفن های همراه،  استفاده -2

مان ، کارمندان یا سایر افراد ، معل  همکالسی داییا ضبط ص برداریاز تصاویر، فیلمعکسبرداری یا استفاده . 3

 بدون رضایت آنها 

توهین آمیز یا دیگر مواد مستهجن، نژادپرستانه یا کترونیکی؛ مطالب بارگیری یا توزیع فیزیکی/عملی یا ال. 4

 غیرقانونی. قمار مجاز نیست.
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 واد نِشه آور، سیگارهای الکترونیکی، الکل، مواد مخدر، سایر مناس/نسوارتوتون، یا نگهداری  ،ازاستفاده  -5

 یا مواد دوپینگ 

 وسایل خطرناک یا سالح همراه داشتن  -6

دریافت کمک از دیگران، ارائه  بواسطۀموارد ارسالی مطالب/یا نات تالش برای تقل ب در امتحاتقل ب یا  -7

 یا استفاده از وسایل کمکی که مجاز نیستند ،کمک به دیگران

 توسط دیگرانکه و مانند آنها  یمتون، راه حل های کار ؛خود تولیدی یا ارائه به عنوان محصول تحویل -8

 ون و راه حل های بارگیری شده از اینترنت، از جمله متتولید شده

 ت های آموزش جلوگیری می کنداز لباس هایی که از ایجاد ارتباط یا شناسایی در موقعی  استفاده  -9

 

 

 .ّارزیابیّدرّنظمّوّرفتار3-3ّ§

و باید از ارزیابی  ،انجام شودانظباطی  ۀارزیابی در نظم و رفتار فقط باید با میزان عملکرد دانش آموز مطابق آیین نام

  نگه داشته شود.ا  جد درسی ت دانش آموز در موضوعاتصالحی  

 

 

 .ّحضورّوّغیاب3-4§ّ

 دانش آموزان باید در طول آموزش حضور داشته باشد، مگر اینکه با مدرسه هماهنگی کرده باشد.

 

ثبت تاخیر عالمت  ، باو هر ساعات ثبت می شود. تمامی حضور پس از شروع آموزش ی کاملغیبت ها در روزها کلی ۀ

 میشود. 

 

شامل مواردی بیماری یا سایر علل عدم حضور را به مدرسه اطالع دهد. این همچنین  ،دانش آموز باید در اسرع وقت

اید این موضوع را به مدرسه اعالم دانش آموز مجبور به ترک آموزش شود. اگر غیبت ادامه یابد، دانش آموز باست که 

 کند.

 

 انجام می شود.داری ستاناغیبت و پیگیری غیبت در ثبت برای  ندی٪ ، رو10غیبت نیز مطابق با قانون ضمنا 

 

 

 

 و تحریم/مجازاتپرونده  بررسی .4فصل 

 بررسیّپروندهتوضیحاتّعمومیّدرّموردّ.4-1ّ§ّ

 د.وشاعمال مجازات تحریم/ نسبت به آنهاآیین نامه را نقض می کنند ممکن است  3نی که فصل اآموز دانش

مجازات ها نوع برای انتخاب  آن و تکرار نقض تکه شد   چراباشد، دانش آموز رات تحریم ها باید متناسب با نقض مقر  

یت  است. دارای اهم 
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کند. در صورت عدم رعایت، ممکن است تحریم  /اجرا رعایتب مدرسه را ف است تحریم های مصو  دانش آموز موظ  

 های جدید اتخاذ شود.

 ست.غیر قانونی ا ،ر آن بوده استدانش آموز مقص  یک که  کاریبدلیل  بصورت جمعی، گروهیک تحریم مجازات/

 

 مجازاتّعمومی.4-2ّ§ّ

ی اعمال شود. مجازات باید به ، ممکن است مجازاتهای عاد  انظباطی در صورت بروز یک یا چند مورد نقض قانون

 ثبت شود. زمینه/دالیلذکر  او ب هدانش آموز ابالغ شد

 

 :گیرددانش آموز ممکن است تحت یک یا چند مجازات عمومی قرار ب

 

 شفاهی تذک ر. 1

 قض دستورالعمل انظباطی(ن) کتبی تذک ر. 2

 از دانش آموزاندر اشیاء یا مواد مخ  ضبط . 3

شستشو، تمیز کردن  :به عنوان مثال ،اجرای وظایف اجباری و یا ترمیم خسارت هایی که دانش آموز وارد کرده است .4

 اشیاء جمع آوریو/ یا 

حضور حضور در جلسات مدرسه یا خارج از مدرسه، قبل یا بعد از ساعات معمولی مدرسه، به عنوان مثال  الزام به .5

 حل و فصل اختالفجلسه شورای در 

 . دسترسی محدود به تجهیزات / کارگاه / اتاق ویژه6

 ماختیار معل  تصمیم/ ا، بکامل آموزشی، محدود به دو ساعت ۀیک جلس مابقی. اخراج از کالس / گروه برای 7

 
 

 )خاص(ّ.ّتحریمّهایّویژه4-3ّ§

ر قانون آئین نامه مکر  ی فردی یا نقض و ممکن است بعد از حوادث جد  ، فردیویب نامه ای است مجازات های ویژه تص

 اعمال شود.انظباطی 

به دانش آموز فرصت داده شود تا خود به صورت  ستیقبل از ارزیابی و تصمیم گیری در مورد مجازات های ویژه، با

رد. داشخصی را به این گفتگو امکان  همراه داشتن باید به دانش آموز پیشنهاد دهد که  مدرسه شفاهی توضیح دهد. مدیر

 هر حال اطالع داده شود.در سال باید  18ین دانش آموزان زیر والدبه 

 

دانش آنها باشد.  تیاحق شکنسبت به دانش آموزان  یآگاه سازو با ذکر دالیل باید به صورت کتبی، ویژه مجازات های 

در صورت را  اقدام ۀنحوهمچنین و  ،راهنمایی کندتقاضای آموز حق دارد به عنوان طرف دعوی در مورد حقوق خود 

 شکایت.

 در مورد اخراج، باید اقدامات امدادی و تحریم های خفیف تر در نظر گرفته شود. )تصویب نامه( قبل از تصمیم گیری
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 دانش آموز ممکن است تحت یک یا چند مجازات ویژه قرار بگیرد:

  و رفتار باطنظادر  کاهش نمرۀ. 1

 مدیر مدرسهروز به دنبال تصمیم  ۀ. اخراج از مدرسه برای بقی2

 مدیر مدرسه گیری )تصویب نامه( پنج روز پس از تصمیم حداکثرتا و  کامل . اخراج از یک روز3

آموزش و پرورش و  کل   توسط مدیر داریتاناساخراج برای باقی مانده از سال تحصیلی به دنبال تصمیم شورای  -4

 بهداشت عمومی

 

 شکایت/تجدیدّنظرمرجعّّ.4-4ّ§

 ۀدربار فردیۀ نام تصویبدر مورد  شکایت/مرجع تجدیدنظرداده،  اختیاربه آن  که اداره اییا  داری،ستاناشورای 

 .3-4 با بند مقایسه،  است مجازات های ویژه

 

 

قه. 5فصل  رات متفر   مقر 

 جبرانّخسارتمسئولیتّ.5-1ّ§ّ

 دانش آموز ممکن است در قبال خسارت وارده به امالک مدرسه یا دیگران پاسخگو باشد.

 

 واردّقابلّمجازاتّم.5-2ّ§ّ

 ، به پلیس گزارش می شود. 2-1§ قابل مقاسیه ،  انظباطی عملکرد آیین نامۀ در حدودّموارد قابل مجازات

 

 معمولروالّسایرّّتوصیفات.5-3ّ§ّ

 معمول خود را برای این موارد تهیه کند:روال صاحب مدرسه می تواند توضیحات 

 ارتباطاترات فناوری اطالعات و مقر  • 

 و امتحانات رات آزمونمقر  • 

 گشت و گذار / سفرهای مدرسه• 

 

 :این موارد تهی ه کند معمول خود را برایروال هر دبیرستان می تواند توضیحات 

 غذاخوری• 

 پارکینگ• 

 استفاده از تجهیزات / کارگاه / اتاق ویژه• 

 بهداشت ، محیط زیست و ایمنی• 

 گشت و گذار / سفرهای مدرسه• 
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 زمانّالزمّاالجراء.5-4ّ§ّ

 .می شود به اجرا یی 01.08.2019این آیین نامه از تاریخ 

 

ّاسنادّاساسیّمتداولّکهّمالکّمدرسهّبایدّدرّاختیارّدانشّآموزانّقرارّدهد:

 قانون آموزش و پرورشمربوط به  ۀو پرورش( و آیین نام قانون آموزش ابتدایی و متوسطه )قانون آموزش •

 ت عمومی(مدیری  قانون ) اداریموضوعات پرونده/ رد مربوط به ادر موعملکرد  طریقۀ/به روشقانون مربوط  •

  شهرهای استاندر  دبیرستانهاطرزالعمل رسیدگی به شکایات دانش آموزان در مورد کارکنان  •

 Vestfold     و Telemark 

 برنامه درسی برای ارتقاء دانشمجموعۀ  •

 شهرهای استان در  دبیرستانهاآیین نامه فناوری اطالعات و ارتباطات برای کارمندان و دانش آموزان  •

 Vestfold     و Telemark 

 Telemark و     Vestfoldشهرهای استان  ی برایامتحان ۀآیین نام •

 الزامات مرتبطبا فرم  Telemark و   Vestfoldشهرهای استان در  دبیرستانهاغیبت در ثبت روال  •

 

 نیست. کامل/جامع فهرست

 

 

 توضیحاتّروالّمعمولّکهّمدرسهّموظ فّاستّکهّدرّدسترسّدانشّآموزانّقرارّدهد:

 .3-5 قابل مقاسیه بندتهیه کرده است،  ۀ انظباطیخود مدرسه عالوه بر آئین نامکه روزمره روال وضیحات ت •

 


