گزارش عملکرد کارگروه ورزش در سال 8931
 -1پیگیری و اخذ مجوز جهت شرکت در مسابقات کارکنان دولت برای تمامی کارکنان به میببها ی فدراسهیون
ورزشهای همگا ی با مشارکت واحدهای ستادی امور ورزش و تربیت بهد ی هههار شهرکت ا هری در تههران در
بخش ز ان :حضور در رشت های والیبال (شرکت مری گهاز) ،تنهی روی میهب (شهرکت مرهی )هت) و آمهادگی
جسما ی (شرکت مری نایع پتروشیمی)
 -2بر ام ریبی جهت حضور مشاورین ز ان ههار شرکت ا ری در شورای ورزش شرکتهای مربوط
 -3برگباری همایش عرمی ،ورزشی ب مناسبت ه)ت تربیت بد ی و روز سالمت ز ان (مهرماه )89در پژوهشهگاه
نعت )ت در خصوص فقر حرکتی و بیماریهای غیر مبمن شایع ز ان با تاکید بر ساختار بد ی هر فرد و ا جام
تمرینات ورزشی متنوع متناسب با هر فرد با حضور ) 222ر از ز ان شاغل در امور ستادی ههار شرکت ا هری و
تابع در مهرماه
 -4تهی پم)رت آموزشی جهت ارتقای آگاهی و فرهنگ سازی از طریق اتوماسیون اداری ب شرکتها
 -5مکاتب در خصوص ایجاد سمت ورزش ز ان در شرکتههای ا هری و حضهور یه ماینهده زن در شهوراهای
ورزش شرکتهای ا ری
 -6بر ام ریبی جهت اجرای فعالیت های ورزشی همگا ی در راستای افبایش توا بخشی کارکنان با معرفی ابهبار
مربوط (پیاده روی وردی )
 -7پیگیری و اخذ گبارش در خصوص مشکالت ورزشی مناطق ب جهت تقریل و رفهع ههالشههای مربوطه بها
همکاری مشاورین محترم امور ز ان شرکت های ا ری و اعضاء محترم کارگروه ورزش و ارائ به معهاون محتهرم
وزیر درتوسع مدیریت وسرمای ا سا ی ب منظور رفع مشکالت و هالشها
 -9بر ام ریبی جهت برگباری شستهای آموزشی جهت افبایش سطح سالمت کارکنان در مناطق
 -8برگباری جرسات متعدد در دفتر امور ز ان و پژوهشگاه نعت )ت در خصوص اثهر بخشهی نههن آگهاهی و
است)اده بهین از مهارتها در موقعیت های استرس زا و کنترل هیجا ات و تغییر گرش باورهای غره رفتهاری و
پذیرش مسئولیت رفتار هر فرد در محی کار
 -12بر ام ریبی در خصوص است)اده از امکا ات و اببار ورزشی شهرکتی و حهوه در اختیهار قهراردادن امکا هات
مربوط ب تمامی کارکنان
 -11تالش جهت ح)ظ تیم های قهرما ی با وان در سطح لیگ کشور و اسهتان بها حضهور حهد اکفهری فرز هدان
شرکتی
 -12بر ام ریبی و پیگیری جهت ا جام فعالیت های ورزشی در ساعت اداری در ورت اخذ مجوز
 -13مشارکت و همکاری با کارگروه سالمت در اجرای دوره ها /شست های آموزشهی مهرتب در شهرکت هها و
ادارات تابع

