به نام خدا

اولیای محترم ،همراهان عزیز
با سالم و احترام ،ضمن سپاس از حضور فعال شما در انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان نتایج انتخابات را به شرح زیر به
استحضار می رساند:
 تعداد داوطلبان  19نفر ،تعداد اولیای شرکت کننده در انتخابات  116نفر
 نظم و انضباط در برگزاری انتخابات مورد تایید جناب آقای اقالمی" ناظر اداره" قرار گرفت.
 شمارش آرا با حضور و نظارت آقای محمد سید سرابی به عنوان رئیس سنی و خانم شیوا اصغر پور به عنوان منشی جلسه
انجام شد.
 نتیجه ی شمارش آرا با توجه به حق تقدم آرا به شرح زیر می باشد:

 .1آقای حسین خوب بخت پدر آندیا و آرینا پایه های دوم و چهارم
 .2خانم ربیثا صمدی مادر عطرین و برین شیخ رضایی پایه های دوم و ششم
 .3آقای رضا شیخ االسالمی پدر ویونا شخ االسالمی پایه ی چهارم
 .4خانم نازنین گونیلی مادر آوا محمودی پایه ی چهارم
 .5خانم فرناز آزادی مادر گالریس کاکاوند پایه ی پنجم
 .6خانم حوریه شریفی آریا مادر نورا صفرزاده پایه ی اول
 .7خانم مریم وفا مهر مادر حلما درجاتی پایه ی اول
 .8خانم ماندانا مجتهدزاده مادر ترنج ویسی پایه ی ششم
 .9خانم سیما طباطبایی مادر هدیه طباطبایی پایه ی پیش دبستان
 .10خانم ترانه شکوفی مقیمان مادر ترمه عبداللهی پایه ی سوم
 .11خانم فاطمه فرازی مادر رکسانا سهرابی منش پایه ی سوم
 .12خانم مونا بوستانی مادر دلنیا نوری پایه ی پنجم
 .13خانم ماندانا آریا منش مادر ویونا الجوردی پایه ی سوم
 .14خانم مهریانا بهجتی اردکانی مادر شاینا صفایی پایه ی پیش دبستان
 .15خانم سپیده عباس عبدلی مادر آوینا شاکری پایه ی پنجم
 .16خانم عادله باقری نیا مادر باران میرزایی پایه ی پیش دبستان
 .17آقای نیما منایی پدر مانلی منایی پایه ی پیش دبستان
 .18آقای ارسالن دژکام پدر مرجان دژکام پایه ی سوم
 .19خانم نهال شادمان بخت مادر هانا بینا پایه ی ششم

توضیح :با استناد به آیین نامه ی انجمن و آمار دانش آموزان این واحد آموزشی از تعداد منتخبین  5نفر اول عضو اصلی و  3نفر
بعدی اعضای علی البدل می باشند.
روز یکشنبه  1400/07/25از ساعت  11:30الی  13:30جلسه ای با حضور اعضای اصلی ،منتخبین اولیا و منتخبین مربیان شامل:
مدیر ،معاون آموزشی ،معاون پرورشی و نماینده ی معلمین به منظور انتخابات هیات رئیسه برگزار گردید که نتیجه ی این جلسه به
شرح زیر می باشد.
 .1آقای حسین خوب خت رئیس
 .2خانم نازنین گونیلی نایب رئیس
 .3خانم ربیثا صمدی منشی و رابط انجمن
 .4آقای رضا شیخ االسالمی عضو اصلی
 .5خانم فرناز آزادی عضو اصلی

با احترام ،آزینوس آذرین
مدیر دبستان آفتاب آذرین

