
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

شرکت خدمات اداري پشتیبانی و فنی مهندسی امید خزر اهم فعالیتهاي فرهنگی و ورزشی 

  

فرهنگی در شرکت با حضور رابط فرهنگی ، نماینده شوراي اسالمی کار یا نماینده کارگران ، نماینده  تشکیل ستاد- 1

  کارفرمایان ، امام جماعت 

  تشکیل جلسات ستاد فرهنگی به صورت منظم و تدوین برنامه هاي فرهنگی- 2

  ماز ، قرآندر رابطه با مسئله عفاف و حجاب ، ن... برگزاري مسابقه کتابخوانی ، نقاشی و - 3

  .شناسائی و تقدیر از پرسنلی که موازین عفاف و حجاب را رعایت می نمایند -4

  در رابطه با نماز ، قرآن ، عفاف و حجاب... و  CDتهیه بروشور ، جزوه -5

  برگزاري دوره هاي آموزشی روانخوانی و روخوانی قرآن براي پرسنل و خانواده هاي آنان- 6

  اي پرسنل و خانواده هاي آنانبرگزاري مسابقات قرآن بر-7

  تهیه نرم افزار و مواد کمک آموزشی در خصوص قرآن ، نماز ، عفاف و حجاب- 8

  برگزاري مسابقه کتابخوانی در رابطه با نماز ، قرآن ، و عفاف و حجاب- 9

  برگزاري جلسات هم اندیشی با امام جماعت و اتخاذ روش هاي جلب حضور در نماز جماعت-10

  ا تجهیز کتابخانهتکمیل و ی- 11

  تهیه آمار و بانک اطالعاتی از کتاب و کتابخانه- 12

  تکمیل ، تجهیز و زیبا سازي فضاي نمازخانه - 13

  با محوریت نماز و میزان اثر بخشی ؟آن در تولید و سالمت جامعه... تهیه فیلم ، انیمیشن و - 14

  حجاب  برگزاري اردوهاي یک روزه با هدف ترویج فرهنگ نماز و عفاف و- 15

  تقدیر از مروجان نماز- 16

  برگزاري نمایشگاه کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی- 17

  برگزاري دوره هاي مهارتهاي زندگی با حضور کارگران و خانواد هاي آنان- 18

  اجراي طرح اوقات فراغت در رشته هاي ورزشی و فرهنگی براي خانوادهاي کارگران- 19

  اعتیاد براب کارگران و خانواده هاي آنانبرگزاري دوره هاي پیشگیري از -20

  برگزاري مسابقات مختلف ورزشی در شرکت- 21

  برگزاري دوره هاي آموزشی رشته هاي ورزشی براي کارگران و خانواده هاي آنان- 22

  برگزاري دوره هاي آموزشی مربیگري براي کارگران و خانواده هاي آنان - 23

  اي پرسنل و خانواده هاي آنانري برداو برگزاري دوره هاي آموزشی - 24

  

  

  


