
  ميثاق نامه  دانش آموزي     
      .نه در كف  قلبم دريايي است در عمق ،    .دلم غنچه اي است در حال شكفتن نه در تنگه    .صاف با بصيرت  ديدگانم آسماني است ،

  .هستم  جابحو اخالقطاليه دار  و    تطاليه دار محب و  يك راه ي  ادامه    ،    شروع يك خط  ،   من در آغازم                    

 را شاكرم  امسال نيز به عنوان يك دانش آموز فرزانه در دبيرستان فرزانگان به تحصيل مي پردازم. يخدا             

 

هاي  پرچم دار آرمان طاليه دار و ، به ولي در جمع ياوران انقالب  با بهره مندي از راهنمايي هاي قرآن كريم و پيشوايان دينم به هدف عشق سوگند ياد مي كنم    
 .باشم   انقالب و كشور عزيزم

  
ت بلند و عزم وپشتكار با هم  صفحه اي جديد براي آفريدن نقش زيباتر از گذشته گشوده شده است   و  ه ورق خورد دفتر زندگيم     بار ديگر كهسوگند ياد مي كنم    

در انجام فرايض ديني و مشاركت در فعباشم. اكوشحجابم ظ ت هاي اجتماعي و حفالي 

  
در حفظ و پاكيزكي و نگهداري آن بكوشم و همچنين    دوم خود مي داند ي ط و فرهيخته كه مدرسه را خانهببه عنوان يك دانش آموز منض سوگند ياد مي كنم    

ترغيب كنم به آن    ت قرار دهم و ديگر دانش آموزان رارعايت بهداشت فردي را در اولوي.   

 

 مي مراحل زندگي سپاس گزار شان باشم.ااحترام بگذارم و در تم    مان و اوليا ي عزيزد به معلّبه عنوان يك دانش آموز متعه   مي كنم سوگند ياد  

 

 رفتار نمايم.  اره با هموطنان خود با ادب و احترام وهم  و   اخالقي رارعايت كنمتمامي شئونات اجتماعي و  به عنوان يك دانش آموز سوگند ياد مي كنم    

 

غير مرتبط با  لنظر داشته باشم و از به كار بردن وساي يعني درس خواندن را در   ف اصلي خودكه هد   خوان  به عنوان يك دانش آموز درسسوگند ياد مي كنم     
به موقعره در مدرسه حضورواهموار سازم و هم   ه خودرا با تالش بي وقف   اين راه پر فراز و نشيب .       لي و آرايشي و...)خودداري نمايمامور مدرسه (تجم 

 .نمايمداشته باشم و قوانين مدرسه را رعايت 

 

خود را  وردهاي جديد آ پس با افكار و دست،   انعكاس اثرات خود را مي بينيم     و ما در لحظه   عصر شيشه و آيينه است     جهان  اكنون كه     سوگند ياد مي كنم 
 مون و خطا ندارم   .مجالي براي آزرقابتي است بر پايه سبقت  درست در  ...  ، پس      جهان پيرامونبه ياد داشته باشم .  م ح كنمسلّ

 

به   درسه ام كوشا باشم تافرهمگي و هنري و...در جامعه كوچك م ي  لي بنيادين در زمينه با مساعدت به نظام تعليم و تربيت كشور براي تحوكنم     سوگند ياد مي 
 .و پدر و مادر عزيزم را جبران نمايم     ان و خانواده ي مدرسهمان و مربيزحمات خالصانه معلّ بهترين  وجه  

 

 سر بلند باشم.   تا در خدمت به مدرسه ام   رم به كار گي  تمام تالشم را    م باشم وو نيكو الگوي مناسبي براي دوستان  پسنديدهيدوارم با رعايت اخالق  ام 

  

 ……………………دبيرستان 


