
انتخابات شورای دانآ وموزی

95-96سال تحصیلی

3دبیرستان فرزانگان



3اندبیرستان فرزانگ

1395وبا  3



شرح وظایف کاندیداهای شورای دانش آموزی 

 هانقالبی و ملی در مدرس–همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبت های مذهبی

 همکاری در اداره کتاب خانه، امور مدرسه، تهیه نشریه، بروشور و....

    همکاری در ارتقاء مهارت های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشیی دانیآ ومیوزا  و

برگزاری مسابقات مربوط

همکاری در برگزاری اردوهای تفریحی، مذهبی و پرورشی

همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه

همکاری و همیاری در رعایت بهداشت مدرسه

3اندبیرستان فرزانگ



3اندبیرستان فرزانگ

95/7/25و 95/7/24

95/7/28

95/8/3

95/8/4



نفر  رای دهید9لطفا به 

3اندبیرستان فرزانگ

اسامی داوطلبین شورای دانش آموزی

95-96سال تحصیلی 

دهم نجمه پاک سیما دهم حورا ابراهیمی

سوم زهرا مقیمی دهم محیا میراحمدیان

سوم صبا عابدینی دهم الهام بیرجند طلب

سوم سنا عابدینی دهم سارا کمندی

سوم مهدیه تیموری دهم جوصبا مهدی

سوم زهرا ربیعی دهم سایه ضیغمی

سوم ادیآبساغر بوستان دهم سارا متین فرد

سوم مینا اشرفی دهم یاسمن شجاعی

دهم فاطمه اکبری



 اسامی برگزیدگان انتخابات شوراي دانش آموزي

 95-96سال تحصیلی 

 3دبیرستان فرزانگان 

 کالس نام و نام خانوادگی ردیف

 101 یاسمن شجاعی  1

 101 سارا متین فرد  2

 103 محیا میراحمدیان  3

 101 حورا ابراهیمی  4

 105 الهام بیرجند طلب  5

 104 سارا کمندي  6

 102 سایه ضیغمی  7

 سوم اشرفیمینا   8

 سوم صبا عابدینی  9

 



 ��ا�مخال� ��ارش 

  آموزيانتخابات شوراي دانش :برنامهعنوان  

  کریدور طبقه اول – 30/08/5139 شنبهدو برگزاري:و  محل  تاریخ 

 :صبح 9 ساعت برگزاري 

  مرجانیسرکار خانم معاون پرورشی  :برنامهمدیر 

 مراسمتدارکات  – گرفته در خصوص برنامهاقدامات صورت: 

 آموزان پس از دریافت بخش نامهرسانی به دانشاطالع )1
آموزي، متشکل از مدیر، معاون اجرایی، معاون پرورشی و معاونین تشکیل ستاد انتخابات شوراي دانش )2

 پایه
 25و  24ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط و آگاهی بخشی از شرح وظایف آن ها در شورا در تاریخ  )3

 1395مهر 
 نصب تراکت و پوستر هاي تبلیغاتی در پانل هاي مدرسه )4
 دادن فرصت سه روزه به کاندیداها براي انجام تبلیغات خود )5
 تهیه صندوق آرا )6
 نفر منشی 3نایب رئیس و  صندوق، آموزان به عنوان رییسنفر از دانش 4انتخاب  )7

 محتواي برنامه –گرفته در خصوص برنامه اقدامات صورت: 

 آموزي توسط معاون پرورشیانتخاب ناظرین شوراي دانش )1
صبح با حضور مدیر  9آموزي راس ساعت طبق دستورالعمل بخشنامه شوراي دانشآغاز انتخابات  )2
 رسه، معاون آموزشی و معاون تربیتیمد
 توسط مسئولین مدرسه 04/08/95در روز سه شنبه مورخ شمارش آراء و اعالم منتخبین نهایی  )3
و انتخاب رییس، نایب  08/08/95برگزاري اولین جلسه شوراي دانش آموزي در روز شنبه مورخ  )4

 رییس و منشی شورا

 

 



 
 

 ان�خابات �ورای دا�ش آ�وزی 

 ��ارش ��و�ی

٠٣/٠٨/١٣٩٥ 
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