اداره کل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعی
شهرداري تهران

طرح اجرايی
جشنواره ورزشی

کارکنان ( بانوان و آقايان)

شهرداري تهران
( ويژه دهه مبارک فجر –سال ) 6931

) معاونتها  ،مناطق 22گانه ،سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران(

درون منطقه اي و درون سازمانی در رشته هاي همگانی

معاونت توسعه منابع انسانی
اداره کل رفاه،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداري تهران

مقدمه:

در جامعه بی تحرک و ماشینی امروزی ورزش امری ضروری برای کلیه اقشار محسوب می گردد
درقشر کارمندان ،ورزش عالوه برحفظ سالمت جسمانی و افزایش نشاط و شادابی  ،موجب افزایش
بهره وری و خدمات رسانی بهتر به شهروندان خواهد شد .
اداره کل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در کنار سایر اقدامات و فعالیتهای گسترده خود
درسطح کلیه مناطق و واحدهای تابعه جهت ارتقاء سطح سالمت جسمانی وروانی وافزایش توانمندی های
شغلی کارکنان اقدام به ابالغ طرح اجرایی جشنواره ورزشی کارکنان ویژه ایام مبارک دهه فجر ( بانوان و
آقایان) شهرداری تهران می نماید.
هدف از جشنواره :ایجاد شور و نشاط بین پرسنل و ایجاد وحدت رویه در بخش اجرای مسابقات دهه مبارک فجر

شرايط مسابقات :

 -1انتخاب رشته های ورزشی جهت برگزاری مسابقات با توجه به امکانات و به تایید و صالحدید باالترین
مقام مسئول هر منطقه یا واحد تابعه می باشد.
 -2کلیه کارکنان شهرداری تهران (اعم از رسمی –قراردادی) میتوانند در این مسابقات شرکت نمایند.
 -3تجهیز نفرات بعهده واحد های برگزارکننده می باشد.
-4مسئولیت برگزاری مسابقات درون منطقه ای و درون سازمانی با معاون توسعه منابع انسانی و یا معاونین
مالی و اداری آن منطقه یا سازمان می باشد.
 -5در تمامی مراحل اجرایی مسابقات در مناطق یا واحد های تابعه حضور اکیپ پزشکی در محل مسابقات
الزامی می باشد.
 -6کارکنان روزمزد ،حق الزحمه ای ،ساعتی و پروژه ای اجازه شرکت درمسابقات مذکور را ندارند.

مسابقات درون منطقه اي يا درون سازمانی( ويژه کلیه مناطق  22گانه و واحدهاي مستقل و غیر مستقل ) :

 -1زمان مسابقات درون منطقه ای یا درون سازمانی  :از تاریخ ابالغ این طرح لغایت  22بهمن ماه
سالجاری.
 -2مجری برگزاری این مسابقات  ،مناطق  22گانه و کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران می باشند.
 -3کلیه مناطق و واحدهای تابعه می بایست قبل از برگزاری مسابقات ،برنامه زمانبندی را جهت اعزام ناظرین
به این اداره کل اعالم نمایند.
 -4شایسته است ،مستندات و تصاویر مربوط به برگزاری جشنواره ،جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط در
قالب سی دی پس از اتمام  ،به این اداره کل ارسال گردد.

-3بخش جوایز نفرات برتر مسابقات درون منطقه ای یا درون سازمانی :
جوایز رشته های انفرادی :
مقام اول  202220222 :ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشیمقام دوم 105220222 :ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشی-مقام سوم :هر نفر 102220222ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشی

جوایز رشته های تیمی :
مقام اول هر نفر  205220222 :ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشی
مقام دوم هر نفر  202220222 :ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشی-مقام سوم هر نفر  105220222 :ریال کارت هدیه یا معادل آن البسه ورزشی

 -4بخش حق الزحمه عوامل اجرایی :
 طبق دستورالعمل ورزش کارکنان این بخش میبایست توسط کمیته ورزش مناطق و یا واحدهای تابعهتصمیم گیری گردد و سپس از طریق حوزه های مالی ذیربط پرداخت گردد.

مالحظات :
 -1جوایز بخش مسابقات درون منطقه ای و درون سازمانی بعهده مناطق و واحدهای تابعه می باشد.
-2کلیه مسابقات در سطح کارکنان و مدیران برگزار می شود.
 -3کلیه مناطق  22گانه جهت اجرایی نمودن طرح اعالمی می بایست  ،برابر نامه شماره  1208502مورخ
 96/9/25به اداره کل برنامه ریزی و آموزش معاونت توسعه منابع انسانی ،در خصوص بودجه ابالغی ورزش
کارکنان ( کد  ) 1262423اقدام نمایند.
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