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باشگاه  فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند

،جسمپرورشبیماریها،بهابتالکنندهپیشگیریعواملازورزش

دـمفیرادـــافنــساختآماده،اخالقی،فکریقوایکاملهـتوسع

تـعلنـهمیبه.باشدمیفراغتاوقاتنمودنپرباروجامعهبرای

یــهمگانوبودهوامعـــجسازیسالمبهمندانـهعالقتوجهمورد

.استگرفتهقرارکشورهایبرنامهجزوآنکردن

ورویادهــپی،زندگیهایمهارتبایـــورزشهایالیتــفعتلفیق

نـــنداشتنیازعلتبهکهاستهمگانیهایــورزشازکوهپیمایی

ایهزمینهایجادبا.استامروزیجوامعسالمتحوزهریزانبرنامهتوجهموردبودن،هزینهوکمخاصوسایلبه

.باشدمیتامینودسترسیقابلنیزهاخانوادهسالمتیآن،بهتوجهوورزشهااینتوسعهورشد

ورشدجهتباشگاهاینبرایماموریتوایجادگروهمحترممدیرههیئترویکردبهتوجهبا97سالابتدایاز

استایردرباشگاهاینکارکنانورزش،مدیریتسالیانهتقویمطبق،مستمرصورتبههمگانیورزشتوسعه

:زیراهداف

فراغتاوقاتسازیغنیوهمگانیورزشارتقای-1

همگانیورزشترویج-2

.تفریحیهایفعالیتوورزشازگیریبهرهباخانوادگیتعاملمطلوبفرهنگترویج-3

.ایشانهایوخانوادهکارکنانذهنیتدرعمومیورزشجایگاهارتقاء-4

.عاطفیوجسمیروحی،فکری،سالمتازبرخوردارشهروندانی-5

.گروهواقتصادتولیدوپایداریصنعتدرعرصههمگانیمشارکتهایواجتماعیسرمایهارتقای-6

محورروی،پیادهخانوادهباشادروزیکعناوینباییهاهمایششاملمختلفموضوعاتباریزیبرنامهبهاقدام

همسران،فرزندانمسابقاتهای،برنامهخانوادهاستواریعاملخانوادگی،کوهپیماییوخانوادهسالمت

مختلفهایواحدورزشیهایکمیتهگروه،نمایندگانمختلفمدیران،واحدهایبامتعددوکارکنان،جلسات

پیشدر.استنمودهطراحی1397سالبرایراخورتمورچهصنعتیشهرکرضاییانشهیدپایگاهگروه،بسیج

وهگرکارکنانورزشیهایفعالیتماههچهارگزارشقالبدرهافعالیتاینازاییخالصهبزرگوارانشماروی

.گرددمیتقدیماستحضارجهت

تحتهایخانوادهوکارکنانورزشیهایفعالیتکیفیوکمیتوسعه1397سالدرباشگاهایناهدافمهمتریناز

تالشدرگروهمحتلفهایواحدوباشگاهاینجانبهدوتعامالتاساسبر.استشدهریزیبرنامهایشانتکفل

یعنیبرابردوحداقلبه96سالدرنفر1000حدودازراکارکنانکمیمشارکتخداوندیاریبهبودخواهیم

انشاءاهلل.دهیمافزایشنفر2000ازبیش

علیرضا جنتی

مدیر عامل باشگاه

مقدمه
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باشگاه  فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند

مرحله اجرا نوع فعالیت تاریخ اجرا  روز ردیف

عمومی گروه (باغ طلوع)همایش یک روز شاد  خانوادگی 97/4/1 جمعه 1
دارت،پینگ پنگ مسابقات ورزشی همسران کارکنان 97/4/13و12و11 دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه 2
عمومی گروه همایش پیاده روی خانوادگی 97/4/15 جمعه  3

دارت وپینگ پنگ مسابقات ورزشی فرزندان کارکنان 97/4/20و19 سه شنبه وچهار شنبه 4
عمومی گروه همایش کوه پیمایی خانوادگی 97/4/22 جمعه 5
کارکنان گروه (هفته15)مسابقات فوتسال کارکنان 97/8/4تا97/4/29 جمعه ها 6

نهایی مسابقات دارت مدیران 97/5/3 چهارشنبه 7
شنا و داژبال مسابقات ورزشی همسران 97/5/8و7 یکشنبه ودوشنبه 8

شنا وفوتبال دستی مسابقات ورزشی فرزندان 97/5/17و16 سه شنبه وچهارشنبه 9
علمی،تفریحی همایش مشترک علمی والدین وفرزندان 97/5/24و23 سه شنبه وچهارشنبه 10

نهایی مسابقات پینگ پنگ مدیران 97/5/29 دوشنبه 11
درون واحد ها مسابقات مرحله اول دارت کارکنان 97/6/7تا3 شنبه تا چهارشنبه 12
درون واحد ها مسابقات مرحله اول شطرنج کارکنان 97/6/15تا10 شنبه تا پنجشنبه 13
درون واحد ها مسابقات مرحله اول پینگ پنگ کارکنان 97/6/22تا17 شنبه تا پنجشنبه 14
درون واحد ها مسابقات پرتاب بسکتبال کارکنان 97/7/5تا1 یکشنبه تا پنجشنبه 15
درون واحد ها مسابقات ضربه آزاد گل کوچک 97/7/12تا7 شنبه تا پنجشنبه 16
درون واحد ها مسابقات طناب کشی کارکنان 97/7/19تا14 شنبه تا پنجشنبه 17
درون واحد ها مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان 97/7/26تا21 شنبه تا پنجشنبه 18

نهایی مسابقه پرتاب توپ بسکتبال مدیران 97/8/2 چهارشنبه 19
نهایی ضربه آزاد گل کوچک مدیران 97/8/9 چهارشنبه 20
نهایی (هفته14)مسابقات والیبال کارکنان  97/11/12تا 11/8از  جمعه ها  21

مرحله نهایی مسابقات ضربه آزاد گل کوچک کارکنان 97/9/7 چهارشنبه 22
مرحله نهایی مسابقات طناب کشی کارکنان 97/9/14 چهارشنبه 23
مرحله نهایی مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان 97/9/21 چهارشنبه 24
مرحله نهایی مسابقات پینگ پنگ کارکنان 97/10/12 چهارشنبه 25
مرحله نهایی مسابقات دارت کارکنان 97/10/26 چهارشنبه 26
مرحله نهایی مسابقات شطرنج کارکنان 97/11/3 چهارشنبه 27
مرحله نهایی مسابقات پرتاب توپ بسکتبال کارکنان 97/11/17 چهارشنبه 28

97پایانی  مراسم پایانی وتوزیع جوایز 97/11/24 چهار شنبه 29
مختلفهایواحدمدیرانانسانی،ونیرویاداریمحترممعاونتحوزهبامتعددحضوری،جلساتمذاکراتحاصلتقویماین:الزمتوضیح

اینمحترم،رهمدیهیئتتائیدازپس.باشدمیگروهمحترمپرسنلوانتقاداتپیشنهاداتازمندیوبهرههاواحدورزشیهایکمیته،نمایندگان
.نمودخواهدشدهطراحیهایفعالیتموقعبهاجرایدرراخودتالشنهایتزیرالزمهایمساعدتشرطبهباشگاه

.گرددمیوابالغتهیهمسابقاتاجراییکمیتهدرالزمهایبررسیازپسهافعالیتازیکهرهایدستورالعمل-1
شگزارموقعبهوارسالاجرابهاقداممربوطهواحدورزشیکمیتهطریقازسالطولدرویژهعنایتبامختلفواحدهایمحترممدیرانرودمیانتظار-2

.دارندمبذولراالزمهمکاریباشگاهکارکنانورزشمدیریتبه(فعالیتهرپایانپسروز10اکثرحد)شدهانجامهایفعالیت
درهباشگااین.گرفتقرارهمکارانویژهاستقبالومورداجرامختلفهایواحدومشارکتمیزبانیبهکه1396سالهایبرنامهازبرخیاجرایآنجائیکهاز-3

هایواحدمحترمازمسئولین.نمایدبرگزارمحترمهایواحدومیزبانیمشارکتطریقازرا1397سالدرکارکناننهاییومرحلهمدیرانهایفعالیتداردنظر
برایارسالیتقویمطبقراخودواحدمیزبانیپیشنهادات97/3/31تاریختااکثرحدمربوطهوامکاناتمحیطیشرایطبهتوجهباشودمیدرخواستمختلف

.نماینداعالمباشگاهاینبهکارکنانمسابقاتنهاییمرحلهومدیرانمسابقات

1397جدول خالصه شده تقویم اجرایی برنامه های سالیانه ورزش کارکنان 
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97/4/1جمعهروزهایدرشدهتعیینهایسهمیهحداکثریحضورواستقبالباخانوادگییهاهمایش
یمانهصممشارکتازگویاتصاویرگذشتخواهدشمابینتیزنگاهازآنچه.استگردیدهبرگزار97/4/15و

.باشدمیمذکورهایهمایشدرایشانتکفلتحتوافردکارکنان

خانوادهباشادروزیکهمایش-1
طلوعبانوانباغ:محل
97/4/1جمعه:زمان

نفر1000:کنندگانشرکتتعداد
تیانگشنقاشیهمگانی،ورزشپرواز،لبخندملی،عکسقرآن،سرودورودی،پذیرایی،پذیرش:موضوعات

گی،کارگاهوخانوادفردیتفریحیهایخانوادگی،بازیکودکان،گلکاریمحوریتباخانوادگینانخانوادگی،پخت
.پایانیجوایز،پذیراییرباتیک،اهداءهای
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ناژوانبانوانباغ:محل
97/4/15جمعه:زمان

نفر583:کنندگانشرکتتعداد
همگانی،ورزشپرواز،لبخندروی،عکسملی،پیادهقرآن،سرودورودی،پذیراییپذیرش،:موضوعات

،مسابقهوپسرانپدرانکشی،طنابنفرهدورفتن،راهماسهباقلعهساخت،(بازیخونه)لیلیترامپولین،
پوکییبررستستپگاه،شرکتمشارکتباسالمتغذیههای،کارگاه،آقایاندارتمسابقه،خانمهادارت

برایخونفشار،تستپگاهشرکتمحترمکارشناسانهمکاریباسال35باالیخانمهایویژهاستخوان
جوایز،پذیراییاهداءمراجعینبرایخانواده،مشاورهداوطلبانکلیهبرایخونقند،تستداوطلبان
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خانوادهسالمتمحوررویپیادههمایش-2
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صورتجلسات



انظرات شرکت کنندگان در برنامه ه

9

هارائوهافعالیتدرهمکارانصمیمانههمراهیومشارکت
ایفعالیت هاجرایمسیرآنانانگیزشیوسازندهنظرات

برایراایشانمحترمهایخانوادهوکارکنانورزشی
و نمایدمیهموارترباشگاهاینپرسنلبیشترخدمت گزاری

اعمالبامختلفهایبرنامهدرکهاستاینبرماتالش
یشپازبیشراآنانرضایتهمکار،عزیزانسازندهنظرات

.نمائیمجلب
سنجینظردرکهمحترمهمکارانکلیهبهاحترامبا

ازهایینمونهاند،نمودهمشارکتخانوادگیهمایش های
.می گرددتقدیمعزیزانشمااستحضارجهتنظراتاین

رسنلیپفردیمشخصاتبانظراتبرگهاصلاینکهتوضیح
.می باشدمحفوظباشگاهایندرافراد



تصاوریی از جشن هشتمین سال تأسیس  بااگشه فرهنگی ورزشی گروه صناعی گیتی پسند
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