
 آموزدانش یک عنوان به خلق به خدمت و پروردگار خشنودی جهت رد و ملی هایارزش و دینی هایآموزه از الهام با

 از مادارند موفقیت گرو در دل که کسانی یهمه و خویشتن همت و تالش و تکیه و خدا بر توکل با مسلمان دختر

 :که بندیممی پیمان صادقانه وجود عمق

 با و آراستگی و سادگی کمال در است انسان کرامت و عفت از اینشانه حجاب حفظ اینکه به اعتقاد با 

 اجتمایی شان فظاح و یابیم حضور مدرسه در پرورش و آموزش مقررات و ضوابط با متناسب پوشش رعایت

 . باشیم خود ایرانی و

 با انس و نماز اقامه فرهنگ یتوسعه در انسانی، صفات تقویت در ،دینی فرائض موثر نقش به توجه با 

 . باشیم داشته را الزم مشارکت قرآن

 کنیممی تالش دارند، نیز معایبی بسیار، مزایای کنار در اجتماعی هایشبکه و مجازی فضای که جایی آن از. 

 گیریم بهره آن از احسن نحو به و دریابیم خوبی به را فضا این هایفرصت و تهدیدها. 

 رعایت چنین هم و مقرر ساعت پایان در آموزشی واحد از خروج ، صبحگاه مراسم مدرسه، در موقع به حضور 

 خود روان و جسم سالمت ضامن ترتیب بدین و بدانیم خود وظایف جزء را مدرسه محیط در بهداشتی مسائل

 . باشیم

 احترام کمال با دوستانمان و مدرسه اولیای با برخورد در و بدانیم خود شخصیت نمایانگر را مودبانه رفتار 

 . نماییم رفتار

 سایر و خود حقوق به کامل آشنایی نشانگر ، دبیران یتوصیه به عمل و درس به توجه آرامش، و نظم حفظ 

 .شماریممی واجب خویشتن بر را آن به عمل پس است، هایمانهمکالسی

 امانت کنیم سعی باشدمی ما نزد بها گران امانتی صورت به امکانات و اموال و ماست دوم یخانه مدرسه 

 . باشیم خود یخانه برای صادق داری

 مسابقات  در و شرکت پژوهشی و علمی مختلف هایزمینه در مدرسه اولیای با همکاری نهایت کنیممی تالش

فراهم  جامعه و مدرسه ، خود برای را سربلندی و افتخار و موجبات باشیم داشته ... و هاهمایش المپیادها،

  آوریم.

وندا  ((  )) باشیم موفق وظایفمان تمام انجام هب نسبت و بوده استوار عهد این رب همواره ات ده یاری  را  ما خدا


