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 مشخصات دانش آموز: -الف

  نام پدر:                                                                شماره شناسنامه:                نام خانوادگی:                          نام:                              

 :معدل کل سال قبل                :سال قبلنام مدرسه            /   تاریخ تولد:    /            :  محل صدور  /      (                   شماره سریال شناسنامه:)

 شماره همراه دانش آموز شماره همراه مادر شماره همراه پدر تلفن منزل

    

 ارسال می شود.( وی پیامک به شماره همراه )ولی پیگیر ولی است که بیشتر به امور درسی دانش آموز رسیدگی می کند و              ⃝مادر           ⃝ولی پیگیر:   پدر 

 کد پستی:                                                                                                                              آدرس منزل:
 

  :مشخصات اولیای دانش آموز -ب

             :           شماره سریال شناسنامه:)                     /      (   تاریخ تولد                           کدملی:          نام و نام خانوادگی پدر:                       -1

 محل کار: و تلفن آدرس      :                           سمت   شغل:                                               :         رشته و مدرک تحصیلی

                                                             

/      (   تاریخ تولد:                                نام و نام خانوادگی مادر:                               کدملی:                            شماره سریال شناسنامه:)               -2

 سمت :                               آدرس و تلفن محل کار:           شغل:                حصیلی:                                رشته و مدرک ت

 

/      (   تاریخ تولد:                            :                          کدملی:                            شماره سریال شناسنامه:)                  نام و نام خانوادگی سرپرست -3

 سمت :                               آدرس و تلفن محل کار:           رشته و مدرک تحصیلی:                                     شغل:            

 

 دانش آموز: اولویت ایثارگری -ج

 ⃝رسمی      ⃝فرزند رزمنده: بسیجی                    ⃝آزاده  فرزند            (              درصد جانبازی)         ⃝جانباز فرزند             ⃝ شهید فرزند

          ⃝سایرین              ⃝رادرزاده یا خواهرزاده شهید ب                ⃝نوه شهید            ⃝برادر شهید   درصد جانبازی)                  (         ⃝فرزند جانباز متوفی

 

 (.کد پرسنلی ثبت شود، )در صورت فرهنگی بودن پدر یا مادر دانش آموز  اولیای فرهنگی : -د

 کد پرسنلی پدر:                                                       کد پرسنلی مادر:
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 باسمه تعالي

دوره اول -شاهد رهروان امام )ره(دبیرستان   

3141-49سال تحصیلی   

   ؛ با سالم و احترام گرامي  ی اوليا      

 :رعایت نمایدبه طور کامل تالش در امر تحصیل موارد زیر را و دانش آموز موظف است ضمن حسن رفتار             

 ی خارج نشود.شموزآواحد د و بدون اطالع و کسب اجازه مسئولین از خیر ورود نداشته باشأاضر شده و تموقع در مدرسه حه ب -3

به دفتر مدرسه  در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را سريعاَ نان را رعايت نمايد وآموزان با احترام واخالق اسالمی رفتار نموده وحقوق آبا ساير دانش  -2

 اطالع دهد.

  (ير، معاون، معلمان، مربیان و ديگر کارکنان مدرسهمداولیای مدرسه )رعايت احترام کامل نسبت به  -1

  شی و پرورشی)داخل و خارج مدرسه( موزآعمومی موزشی وتربیتی وشرکت در فعالیت های آسعی شايسته در يادگیری و تحصیل و اطاعت از دستورات  -9

  نگه داشتن فضای مدرسه. رعايت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان ديگر و مسؤولین مربوط در پاکیزه -5

ه هر در صورتی کو  .(و ..اشیاء گرانبها ، پول بیش از حد متعارف  ،، فیلم وسايل تجملی  ،تلفن همراه  )ماننداز همراه داشتن هر گونه وسايل غیر درسیخودداری  -6

 .موز مسترد نخواهد شدآبه دانش  گرفته شود ضمن تاثیر در نمره انضباط اينگونه وسايلموز آغیر درسی از دانش  گونه وسايل

 باطی مدرسه باشد. ضپوشیدن لباس فرم تعین شده از سوی مدرسه در داخل و خارج مدرسه و از نظر موی سر تابع مقررات تربیتی و ان -7

جه متو ویدر اين رابطه از سوی  نه زيان کهمسئول حفظ وسايل و ملزومات  خويش بوده و در حفظ و نگهداری ساختمان و تجهیزات مدرسه کوشش نمايد و هرگو -8

 مدرسه گردد بالفاصله جبران نمايد.

لی در اولین روز حضور همراه و ديگر قادر به حضور در کالس نباشد بالفاصله همان روز مسئولین مدرسه را آگاه سازد و دلیل بیماری يا هر دلیله در صورتی که ب -4

 یبتش را موجه کند.و غخود گواهی الزم را در مورد غیبت خود ارائه دهد 

 نداشته باشد. غیر از مواردی که در آئین نامه پیش بینی شده است هیچ گونه خريد و فروشی در مدرسه -31

 شرکت نمايد . مسابقات علمی و فرهنگی و غیره ، اردو ها ، در کلیه فعالیت های عمومی مدرسه از قبیل برنامه های نمازجماعت -33

موز با مقررات آموزشی و پرورشی بر اساس دستور العمل های ثبت نام مدارس شاهد و مقررات آ درسی دانشو پیشرفت  انضباط فتار ور هر گاه وضع اخالق و -32

 عمل نمايند:ايشان ئین نامه انضباطی مدارس اقدامات ذيل را در مورد آاخلی مدرسه منطبق نباشد مسئولین مدرسه اختیار دارند تا بر اساس د

تغییر  -9   موز.آدانش  اخطار کتبی و اطالع به ولی -1  موزان کالس مربوط .آتذکر شفاهی در حضور دانش -2  به طور خصوصی. تذکر و اخطار شفاهی-3

 انتقال به مدرسه ديگر.-6.  موز حد اکثر برای مدت سه روزآاخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولی دانش -5   کالس.

 .پايان سال تحصیلی می باشددر تمام دروس در  39وحداقل نمره  37حداقل معدل کل  طبق دستوالعمل کسب ادامه تحصیل در مدرسه شاهدشرايط -31

 

 امضای دانش آموز                                                                                                                                                                                                                                               

             ------------------------------------------------------------------- 

مدرسه تعهد می نمايم در طول سال اطالع از ضوابط و مقررات  مطالعه موارد فوق و  موز...........کالس.........ضمنآاينجانب...............ولی دانش 

در صورت عدم رعايت مقررات وضوابط مدرسه توسط فرزندم بدون هیچگونه تحصیلی پیگیر کلیه امور آموزشی ، پرورشی و رفتاری فرزندم باشم و 

 جهت دستور العمل ثبت نام موقع حضور در مدرسه 1بند بقاطمنا مدرسه گرفته می شود را بپذيرم.ضممسئولین  اعتراضی نسبت به هر تصمیمی که از طرف

شئونات اسالمی را رعايت  اك شهیدان حجاب کامل وپپاسداری از حرمت خون 

                                                                                                                                                                                                                                                                 نمايم.

                                                                                  

 امضای مادر دانش آموز                                 امضای پدر دانش آموز                                                                                                                                
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 لیابسمه تع

 3141-49آموزان سال تحصیلی فرم تقاضای سرویس ثبت نام سرویس دانش 

 سالم علیکم  مسئول محترم آموزشگاه شاهد رهروان امام)ره(

     ⃝جهت استفاده از سرویس مینی بوس با احترام خواهشمند است از فرزند اینجانب به نام .............................................. دانش آموز کالس ............... 

 ......................................: ........................................................................................................................... آموزشگاه به آدرس منزلآن      ⃝سواری 

 )کروکی دقیق در پشت برگه رسم شود.(...................................................................................................................................................................................

 ........ ثبت نام نمایید ............................................ و ................ وشماره همراه : ....................................و شماره تلفن ثابت : ....

 در ضمن موارد مندرج در آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان و موارد مشروحه ذیل را متعهد می گردم.

 لغایت پایان امتحانات نوبت دوم می باشد . 1131مدت زمان استفاده از سرویس در طول سال تحصیلی از اول مهرماه  (1

 سرنشین در وسیله نقلیه طبق کارت شناسایی خودرو بوده و فرزندم باید روی صندلی بنشیند. تعداد (2

 دانش آموز موظف است در برگشت از مدرسه به منزل حتما از سرویس استفاده نموده و بالفاصله پس از پیاده شدن به منزل برود. (1

اند الزاما باید به مدیر اجرایی مدرسه مراجعه نماید و تنهایی اقدام به اگر دانش اموز در زمان برگشت از مدرسه به منزل از سرویس جا بم (4

 برگشت ننماید.

 اولیاء محترم از مراجعه و مذاکره مستقیم با راننده طرف قرارداد سرویس خودداری کنند. (5

 نظارت قبل از سوار شدن و پس از پیاده شدن دانش آموز از سرویس بر عهده اولیاء می باشد. (6

 م راه دانش آموز از سرویس ، شامل پرداخت کل شهریه سرویس می باشد.استفاده نی (7

کل شهریه دریافت و اگر انصراف در سه ماهه دوم انجام  1/1دانش آموز از سرویس مدرسه در طول سه ماه اول ،  لیایدر صورت انصراف او (8

دانش آموز مبلغ مربوطه مسترد  ی)در صورت جایگزینمی گردد. پایان اسفندماه کل شهریه دریافت کل شهریه دریافت و در 1/2پذیرد ، 

 می گردد.(

زمان آن را در  %55اقدام نموده و در صورت موافقت مدرسه  حساب آموزشگاهسرویس در زمان ثبت نام به  هزینه جهت پرداخت کل (3

 یم.تسویه نما 25/11/31صورت اقساطی با ارائه چک معتبر در دو فقره تا ه و الباقی آن را بثبت نام 

 به مدیر مدرسه گزارش نموده تا در صورت امکان جابجایی انجام پذیرد . هرگونه تغییر مسیر فرزندم را کتباً (15

در صورت بروز مشکل در خودرو ابتدا به صورت کتبی به مدیر مدرسه گزارش داده و در صورت عدم رسیدگی به کارشناس انجمن منطقه  (11

 ع رسانی نمایم.طالا

تذکر کتبی توسط مدرسه ، کارگروه آموزشگاه مجاز به ارائه سرویس رات انضباطی فرزندم در سرویس و پس از مقردر صورت عدم رعایت  (12

 می باشند. سرویس انهیسالهزینه به دانش آموز نبوده و اولیاء حق اعتراض نداشته و ملزم به پرداخت کل 

 همراه داشتن کارت سرویس توسط دانش آموز الزامی است. (11

گرامی فرم ثبت نام در دو نسخه تنظیم و به همراه اصل فیش بانکی و یک قطعه عکس دانش آموز جهت صدور کارت سرویس *** اولیای 

 تحویل مدیر اجرایی سرویس گردد و یکی از فرم ها را پس از امضای مدیر اجرایی به عنوان رسید نزد خود نگهداری نمایید.

نزد بانک ملی در وجه مدرسه شاهد رهروان   8051145101114حساب سیبا شماره    فقط بههزینه سرویس را ***خواهشمند است مبلغ 

ویس کپی گرفته و نزد خود نگهداری سر هزینه پرداخت نمایید )پرداخت کننده به نام دانش آموز باشد( از فیش بانکی پرداخت امام)ره(

 )کپی فیش به منزله رسید می باشد.(نمایید.

 

 دانش آموز و امضاء                                            نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی سرویس آموزشگاه و امضاء نام و نام خانوادگی ولی
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 کروکی دقیق منزل:
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 بسمه تعالی

 ........................... کالس : .....................ولی محترم دانش آموز: 

و احترام به استحضار می رساند انجمن اولیا و مربیان در نظر دارد با جمع آوری اطالعات از توانمندی های اولیاء محترم در جهت بهبود با سالم 

 کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه برنامه ریزی نماید. لذا از شما ولی محترم درخواست می شود موارد ذیل را به دقت مطالعه و با

 کردن موارد همکاری چگونگی مشارکت خود را توضیح دهید.مشخص  

 امور آموزشی:

 عنوان درس )                                      (       ⃝تدریس خصوصی یا جمعی برای دانش آموزان ضعیف  

 (                   عنوان درس )                    ⃝طراحی سوال و تست برای برگزاری مسابقات و آزمون های ماهیانه 

     ⃝مشارکت در طراحی و برنامه ریزی تخصصی به منظور ایجاد زمینه های خالقیت و فعالیت علمی دانش آموزان 

 (    ⃝تجهیز کارگاه یا آزمایشگاه      ⃝تهیه وسایل آموزشی      ⃝تکثیر اوراق آزمون و مسابقات      ⃝خدمات آموزشی )تهیه کاغذ 

     ⃝ برگزاری جلسات تولید محتوا و بهسازی آموزشی برای همکاران محترمبرنامه ریزی و 

 توضیحات :

 

 

 امور پرورشی :

     ⃝مشارکت در برگزاری اردوها و بازدید از مراکز علمی ، فرهنگی ، تفریحی  به صورت هماهنگی و معرفی مراکز مربوطه 

     ⃝هرچه بیشتر دانش آموزان به اقامه نماز برنامه ریزی و فضاسازی فیزیکی نمازخانه به منظور گرایش 

     ⃝دانش آموزان به مطالعه و تحقیق  ات و کتب الزم برای ایجاد انگیزهبرنامه ریزی و تهیه امکان

     ⃝برنامه ریزی و اقدام جهت ارتقای آگاهی اولیا از طریق تشکیل جلسات ، تهیه ماهنامه ، تهیه جزوات مستمر تربیتی و آموزشی 

     ⃝مشارکت و برنامه ریزی نشستهای دانش آموزی در رابطه با افزایش آگاهی دانش آموزان با مسایل اجتماعی ، اعتقادی ، سیاسی ، فرهنگی 

     ⃝برنامه ریزی و تهیه وسایل تشویق دانش آموزان 

     ⃝مشارکت در برگزاری مراسم ایام ا... ) مداحی ، سنخنرانی ، پذیرایی و ....( 

 یحات :توض

 

 

 فناوری و تکنولوژی های نوین آموزشی :

 و ...(     ⃝رایانه      ⃝تهیه اقالم مورد نیاز برای کالس های هوشمند )برد هوشمند 

پشتیبانی نرم افزاری کالس های هوشمند )تهیه نرم افزارهای آّموزشی ، فیلم و مطالب آموزشی ، برنامه های کاربردی و تولید محتوای 

      ⃝ الکترونیک(

     ⃝برگزاری کالس های آموزش رایانه ) رباتیک ، برنامه های کاربردی و ....( 

 :توضیحات
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 امور مشاوره و آموزش خانواده :

 ⃝مه ریزی در جهت رفع نیازهای مشاوره ای خانواده از طریق آموزش خانواده و امور مشاوره ای تحصیلی برنا

     ⃝هماهنگی روش ها و فعالیت های آموزشی خانه و مدرسه  صورت تخصصی و هحضور در جلسه دبیران ب

     ⃝مشارکت و همکاری درباره چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیا و دانش آموزان و اعضای شورای مدرسه 

 توضیحات :

 

 

 امور بهداشتی و خدماتی: 

     ⃝برنامه ریزی و ارائه خدمات پزشکی به منظور معاینه دانش آموزان و در صورت ضرورت ارجاع آنان به مراکز درمانی 

     ⃝برنامه ریزی و حضور در جمع دانش آموزان به منظور باال بردن سطح اطالعات و آگاهی دانش آموزان در امور بهداشتی و سالمت و تغذیه 

     ⃝ برای کارکنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در ارائه خدمات آموزشی )تهیه قرض الحسنه ، استخر ، ...(ایجاد امکانات رفاهی 

     ⃝تهیه اقالم و امکانات برای تعاونی مدرسه 

 و ...(     ⃝ماه صفر  82     ⃝شب تاسوعا      ⃝جلسات انس با قرآن      ⃝مشارکت در پذیرایی دانش آموزان در ایام ا... )زیارت عاشورا 

     ⃝کمک به دانش آموزان کم بضاعت 

 و ....(     ⃝تهیه گلهای طبیعی و مصنوعی      ⃝فضاسازی و زیبا سازی مدرسه ) طراحی 

 توضیحات :

 

 

 امور تجهیزات و تعمیرات: 

     ⃝ تهیه امکانات اداری و آموزشی )میز ، صندلی ، کمد ، وایت برد و ...(

 و ...(     ⃝و نجاری      ⃝جوشکاری      ⃝تاسیسات      ⃝)نقاشی مدرسه امور فنی 

 ضیحات :تو

 

 

 اهداء کمک مالی :

 به مدرسه اهدا می نمایم. مبلغ                                       لایر به منظور انجام امور فوق الذکر یا موارد دیگر

 و یا در طول سال تحصیلی انجام پذیرد.( )پرداخت مبلغ اهدایی فوق می تواند به صورت چک

 

 

 نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز :        

 امضاء      

 

 ن مدرسه شاهد رهروان امام)ره(انجمن اولیاء و مربیا
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 بسمه تعالی

 دانش آموزان     ITفرم ثبت اطالعات   
 

 نام و نام خانوادگی :

 نام کالس :

 

 با دقت به هریک از سواالت زیر پاسخ دهید : دانش آموزان محترم لطفا 

         PC                  LAPTOPآیا در منزل کامپیوتر دارید ؟   بلی            خیر                          .1

 آیا تا به حال در کالس های آموزش کامپیوتر شرکت کرده اید ؟   بلی            خیر             .2

 ) در صورت دادن جواب مثبت نام موسسه و مدت و موضوع کالس ها را ذکر کنید . ( 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 .   در چه نرم افزارهایی مهارت دارید ؟3

 عالی              خوب             تا حدودی          نرم افزار ............................................     .1

 عالی              خوب             تا حدودی         نرم افزار ............................................      .2

 ب             تا حدودیعالی              خو        نرم افزار ............................................       .3

 عالی              خوب             تا حدودی        نرم افزار ............................................       .4

 عالی              خوب             تا حدودی        نرم افزار ............................................       .5

 آیا پدر و مادر یا برادر و خواهر شما در زمینه کامپیوتر مهارت دارند یا دارای مدرک هستند ؟.   4

     ..................................................................................................................................................................................................... 

     ..................................................................................................................................................................................................... 

 در صورت داشتن آدرس آن را بنویسید : .....................................................خیر                بلی          .   آیا ایمیل شخصی دارید ؟  5

 .............................................بلی           خیر       در صورت داشتن آدرس آن را بنویسید : ........         .   آیا وبالگ شخصی دارید ؟ 6

 بلی         خیر                     روزانه           هفتگی             بعضی اوقات          .   تاکنون از اینترنت استفاده کرده اید ؟ 7

 تلفن همراه             Dialup         ADSL         wimax       .   برای اتصال به اینترنت ازکدام روش استفاده می کنید ؟   8

 .   برای جستجو در اینترنت به چه موضوعاتی عالقه بیشتری دارید ؟ 9

 سرگرمی             بازی             عکس              فیلم               علمی             چت      خبر                         

 بلی           خیر         .  آیا تمایل دارید در فعالیت های کامپیوتری مدرسه شرکت نمایید ؟     11

 در صورت تمایل در کدام زمینه :     

 بانک نرم افزارنشریه              کتابخانه الکترونیکی                وبالگ                محتوای الکترونیکی                            

 

اولیای شما تمایل به شرکت در این کالس ها  گزار شودبر  اندانش آموز اولیای ویژهمدرسه کالس های رایانه در در صورتی که  -11

 دارند؟
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 باسمه تعالي

 برگه مشخصات فردی ورفتاری دانش آموزان مدارس شاهد شهر تهران

 مشخصات فردی -3
  گری :اولويت ايثار                   غیرشاهد               شاهد        فرزند چندم خانواده :     پايه :                        تاريخ تولد:                                    :                 نام ونام خانوادگی

 

 مشخصات پدر    

                                                                                              

 نام : 

  تاريخ تولد :

 شغل : 

 تحصیالت : 

 شهید                      مواردديگر:     در قید حیات            

 ازدواج مجدد کرده ايد بلی                 خیر                   در صورت بلی ،تاريخ : 

 نشانی وتلفن محل کار پدر :

 مشخصات مادر   
                                                                                               

 نام : 

  تاريخ تولد :

 شغل : 

 تحصیالت : 

 در قید حیات                           شهید                         مواردديگر:

 ازدواج مجدد کرده ايد؟ بلی                 خیر                   درصورت بلی ،تاريخ :

 نشانی وتلفن محل کار مادر : 

 درصورت وجود سرپرست : 

 میزان تحصیالت:                                   شغل :                                                        نام ونام خانوادگی :                                       نسبت :                                   تاريخ تولد :              

  نشانی وتلفن محل کار:

 مشخصات فرزندان ديگر خانواده به ترتیب سن : 

 شغل میزان تحصیالت متاهل مجرد ناتني تني خواهر برادر تاریخ تولد نام ونام خانوادگي ردیف

1           

2           

3           

4            

5           

 مشخصات محل سکونت :

 د اتاقها   :خانه                           شخصی                     استیجاری                      واگذاری                            تعدا      آپارتمان                             

 آيا دانش آموز اتاق اختصاصی دارد بلی                      خیر

 ديگری بادانش آموز زندگی می کنند؟    بلی                            خیر                    درصورت بلی باچه کسی ؟آيا افراد 

 نشانی وتلفن محل سکونت : 
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 باسمه تعالی

تلقی خواهد شد . محرمانهاطالعات مطرح شده  ولی محترم دانش آموز به پرسش های زير که درباره فرزند شماست به درستی وبا دقت پاسخ دهید . قابل ذکر است که  

 

 نام ونام خانوادگی دانش آموز :

 فرزند شما عهده دار چه مسئولیت هایی در منزل است ؟ توضیح دهید . -1

 فرزند شما چه سرگرمی هایی دارد ؟ توضیح دهید .  -2

 فرزند شما درانجام دادن تکالیف چگونه است ؟   -3           

 کم دقت                             محتاج به کمک دیگران                                   به دیگران نیازی ندارد                           بادقت

 آیا فرزند شما در جای ساکت مطالعه می کند ؟-4

 آیا فرزند شما به نظرات اهمیت می دهد ؟-5

 کدام دروس قوی می باشد ؟ فرزند شما در کدام دروس ضعیف ودر -6

 آیا فرزند شما درباره  امور مدرسه باشما صحبت می کند ؟ -7

 آیا فرزندتان اجازه دارد در مسائل مختلف تصمیم بگیرد ؟ توضیح دهید . -8

 آیا فرزندتان درمنزل با سایر اعضای خانواده رفتاری مناسب دارد ؟ توضیح دهید . -9

 فرزندتان چه کسی است ؟ توضیح دهید .فردمؤثر در آموزش وتربیت  -11

 مدرسه از آن مطلع باشد خاص استفاده می کند که نیاز است از داروهای  چنانچه فرزندتان دارای بیماری خاصی می باشدیا -11

 مرقوم فرمایید .

 امضاء –تاریخ                                     نام ونام خانوادگی تنظیم کننده :                                 نسبت :                      

 

 شاهد رهروان امام )ره ( دبیرستانواحد مشاوره  –باتشکر فراوان ازهمکاری صمیمانه شما 
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