میثاق نامه دبیزان
بِ ًبم پزٍردگبر جْبًیبى  ،هعلن ٍ هزبی بطزیت ٍ درٍد بی کزاى ًثبر اًبیبء ٍ اٍلیبی گزاًقذر پیطگبهبى پبکی ٍ
ّذایت گزی  ،اکٌَى کِ بِ فضل الْی بِ عٌَاى یک هعلن در ابتذای طزیقت گزاى سٌگ تعلین ٍ تزبیت قزار
گزفتِ ام بب استعبًت اس الطبف الْی عْذ هی بٌذم کِ در اًجبم رسبلت ضغلی خَیص اصَل سیز را در فزایٌذ
اًجبم کبر خَد رعبیت ًوبین:
 .1سعی ٍ تالش در بِ ٍجَد آٍردى هحیطی کبهال آهَسًذُ ٍ پزٍرش دٌّذُ در کالس درس هٌطبق بب
هَاسیي ٍ هعیبرّبی اسالهی
 .2اّتوبم بزای تحکین فضبیل اخالقی در بیي داًص آهَساى بب تبکیذ بز کزاهت ًفس  ،حیب  ،عفت ٍ
هسئَلیت پذیزی .
 .3سعی ٍ تالش در جْت ایجبد ٍ تقَیت رٍحیِ ًظن  ،قبًَى پذیزی ّ ،وکبری ٍ تعبٍى در داًص
آهَساى .
 .4بزًبهِ ریشی ٍ اقذام بزای آهَسش درٍس بب رٍیکزد فزٌّگی ٍ تزبیتی.
 .5بزًبهِ ریشی ٍ تالش بزای بْبَد کیفیت آهَسش اس طزیق بِ کبر گزفتي ضیَُ ّب ٍ رٍش ّبی فعبل
تذریس ٍ ارسضیببی  ،استفبدُ اس فٌبٍری اطالعبت ٍ ٍسبیل آهَسضی .
 .6سعی در هطبلعِ هذاٍم در سهیٌِ ّبی رٍش ّبی تذریس ٍ کتب تزبیتی ٍ علوی بِ هٌظَر ببال بزدى
سطح آگبّی ّوگبم بب پیطزفت تکٌَلَصی ٍ هْبرت ّبی ضغلی.
 .7تزغیب ٍ ّذایت داًص آهَساى بِ تطکیل گزٍُ ّبی ّویبر آهَسضی ٍ تزبیتی ٍ بْزُ گیزی اس فعبلیت
ّبی گزٍّی فزایٌذ یبددّی – یبدگیزی.
 .8بزًبهِ ریشی ٍ اقذام بزای بزقزاری تعبهل اثز بخص بب سبیز دبیزاى بب ضزکت فعبل در جلسبت گزٍُ
ّبی درسی ٍ ،رسضی  ،هذرسِ ای ٍ هٌطقِ ای .
 .9ضٌبسبیی ًبٌّجبری ّبی رفتبری ٍ هطکالت داًص آهَساى ٍ ّوچٌیي ضٌبسبیی داًص آهَساى بب
استعذاد.
در پایان بز این باوریم که :
"هذف بنیادین ما بعذ اس رضایت خذاونذ متعال ارائه خذمت صادقانه به دانش آموسان بوده و بزای
انجام آن اس هیچ کوششی فزو گذار نخواهیم کزد".
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّوکبر:

