باسوِ تعالی

هیثاق ًاهِ
داًص آهَصاى دبیشستاى دختشاًِ بَعلی سیٌا هٌغقِ ()6
ها داًص آهَصاى دبیشستاى بَعلی سیٌا با ّن پیواى هی بٌذین :
با حضَس دس هشاسن عبادی هذسسِ هثل ًواص جواعت هشاسن دعا ٍ ًیایص ٍ ضرشتت دس هشاسرن صیراستی ٍهذیحِ سشایی استباط خَد سا با خذا هحکن ساصین ٍ اص اٍاستعاًت جَیین.
-

ضوي تالش بشای حفظ قذاست دبیشستاى با سعایت اصَل اخالقی تشبیتی ٍ اًضباعی ٍ با برشتي داضرتي
لباسی سادُ ٍ آساستِ تِ ًطاًِ ّایی اص فشٌّگ اسالهی ٍ داًص آهَص اًقالبی دس آى اسرت دس حفرظ
اسصش ّای دبیشستاى تَضا خَاّین بَد.

-

با بْشُ گیشی صحیح ٍتاهل اص هحیظ ٍاالی دبیشستاى ٍ استفادُ بْیٌِ اص صهیٌِ ّرای هختلر

علوری ٍ

پشٍسضی اص قبیل  :فشاخَاى ّا  ،الوپیادّا  ،گشدّوایی ّا ً ،وایص ّا  ،هسابقات ٍسصضری ٍ پشٍسضری
هَجب افتخاس ٍ سشبلٌذی خَد دس هذسسِ خَاّین ضذ .
-

ًسبت بِ سعایت بْذاضت جسوی ٍ سٍاًی خَد دس هحریظ هذسسرِ هری تَضرین ٍ دٍسرتاًواى سا اص
پیاهذّای ًاگَاس آگاُ هی ساصین.

-

ها با داضتي سفتاس هٌاسب ٍ سعایت اصَل اخالقی ٍ فشٌّگی ّ ،وچٌیي با داضتي باٍسّای هزّبی فرشا
گشفتِ اص خاًِ ٍ هذسسِ اضاعِ دٌّذُ اّذاف ٍاالی دبیشستاى دس بیشٍى اص هذسسِ خَاّین بَد.

-

اص آًجا تِ حفظ هیشاث هلی بش گشفتِ اصفشٌّگ غٌی ایشاًی است پس سعی خَد سا دس استفادُ صحیح
اص اهَال هذسسِ خَاّین تشد.

-

با استفاد صحیح اص دًیای استباعات تالش خَاّین تشد ضوي تَسعِ ٍ گستشش سفتاس اخالقی فشٌّگری ٍ
علوی هٌتطش تٌٌذُ فشٌّگ غٌی اسالهی ٍ َّیت اصیل ایشاًی دس دّکذُ جْاًی باضین .

-

با ضشتت دس فعالیت ّای گشٍّی ٍ پژٍّطی هختل

تطکیل ضذُ دسدبیشستاى رٍق ٍاسرتعذاد داًرص

آهَص ایشاًی سا دس ابعاد ٍجَدی اًساى ًطاى خَاّین داد.
خذایا ها سا یاسی تي دس سایِ پشچن هقذس ایشاى تِ هضیي بِ ًام اهلل است ٍ هظْش استقالل هیْي اسالهی هرا
است بِ اًذاصُ تَاًائیواى ًسبت بِ آهَختي تعالین اًساى ساص قشآى تحت اهش ٍالیرت فقیرِ تَضرا باضرین ،
باٍسّایواى ،آهال ّا ٍآسصٍّایواى سا بشپایِ دیي ٍ هزّبواى اسالم قشاس دّین ٍ هاسا یراسی تري ترا برشای
سسیذى بِ اّذافواى تَضا باضین.

