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 باسمه تعالی

 مراسمخالهص گزارش 
  آموزیانتخابات شورای دانش برگزاری  :برنامهعنوان 

  1/8/79 مورخ شنبهسه روز  برگزاری:و  محل  تاریخ 

 نژادموسیسرکار خانم  :برنامه مسئول 

 گرفته در خصوص برنامه:اقدامات صورت 
 نامهآموزان پس از دریافت بخشرسانی به دانشاطالع .1

آموزی متشکل از مدیر، معاون اجرایی، معاون پرورشی و معاونین تشکیل ستاد انتخابات شورای دانش .2

 پایه

 ها در شورابخشی از شرح وظایف آننام از داوطلبان انتخابات شورا و آگاهیثبت .3

ها در زمینه تبلیغات و آغاز تبلیغات منتخبین از اعالم اسامی منتخبین نهایی کاندیداها و توجیه آن .4

 به مدت یک هفته مهر ماه 24روز شنبه 

 آموزی توسط معاون پرورشیانتخاب ناظرین شورای دانش .5

آموزان سه پایه در این صبح. تمامی دانش 9آبان ماه ساعت اول شنبه سه خابات شورا در روز آغاز انت .6

 انتخابات شرکت نموده و رأی خود را در صندوق انداختند.

 آراء شمارش و منتخبین نهایی اعالم شد. ،پس از انتخابات .7

 گیری شد.آموز تصمیمچگونگی برگزاری روز دانش در خصوص .8

 

صبح)زنگ تفریح اول( با  9در دبیرستان فرزانگان ساعت  97آموزی سه شنبه اول ابان انتخابات دانش 

 حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل ثبت نام از کاندیداها و تبلیغات و برگزاریانتخابات و شمارش آرا و مراحل 

ارسالی در زمانهای مقرر به صورت دقیق انجام  اعالم برگزیدگان شورا مطابق بخشنامه و دستورالعمل

 گرفت.

 باالترین امتیاز را پارمیدا براتی کسب کردند. و آموزان به شرح زیر اعالم اسامی دانش
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 کاندید انتخابات دانش آموزی

 

 101 مهدیه عباسپور 1
 101 هستی الهیاری 2
 101 ستایش کمائی 3
 102 پارمیدا براتی 4
 102 ویدا اسدی 5
 102 نگین ابراهیمی 6
 102 مهدیه بیات 7
 102 فاطمه زهرا برومندنیا 8
 102 شیدا شرافتی 9
 102 مهال مرادی 10
 103 زهرا کثیری 11
 103 یکتا حسین تطرانی 12
 103 زهرا صاری 13
 112 زهرا عموئی 14
 112 فاطمه صباغیان 15
 112 نگار مبینی 16
 113 مریم بهمن آبادی 17
 113 الهه قهاری 18
 113 یاسمن بیات 19
 113 فاطمه فالح 20
 111 سروین نامی 21
 111 سارا حبیبی 22
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تتصوریی تبلیغاگزارش   
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1/8/97اترخی:                                                                      آموزی انتخابات شورای دانشگزاری ب       
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97-98سال تحصیلی   

3دبیرستان فرزانگان   


