
  »حمایت از کاالی ایرانی سال«  
 هرـو ماهش وازــهداشت و درمان اـريـاست مـحترم به ان تهـــــــــرانـداشت و درمـرياست محترم به

 اريـــــان آغــاجـداشت و درمـرياست محترم به انـو هرمزگ ارســمحترم بهداشت و درمـان ف سرپرست
 ارگـو خ رهـتان بوشـرم بهداشت و درمان اسرياست محت ـــانهـــــان اصفـداشت و درمـرياست محترم به
  تانــودرمان استان مركزي و لرس داشتـبه محترم رياست رق كشورــــالشـان شمداشت و درمـرياست محترم به
 نـاداـــان آبـــــداشت و درمــمحترم به رياست ورـغرب كشـمالــان شـداشت و درمـرياست محترم به

 ــــارانــداشت و درمـان گچســرياست  محترم به ورــرب كشــان غــداشت و درمـترم بهـمح رياست
 ـانـجد سليمــداشت و درمـان مسـترم بهـمح رياست ورـــان شـمال كشــداشت و درمـرياست  محترم به

 
     ٧١٣٩برنامه زمانبندي و آئين نامه مسابقات ورزشي كاركنان سازمان در سال  : موضوع

  ؛ با سالم 
به پيوست برنامه زمانبندي مسابقات ورزشي كاركنان محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت احتراماً               

ر بحضور جهت استحضا) صفحه ١٦(به انضمام آئين نامه عمومي و اختصاصي برگزاري مسابقات  ١٣٩٧در سال                نفت 
با عنايت به محدوديت هاي موجود در محل اسكان مسابقات در مأمورسراها و اماكن اقامتي  . محترمتان تقديم مي گردد

براساس شايستگي  برتر خواهشمند است دستور فرماييد ضمن برگزاري مسابقات داخلي در آن مركز و انتخاب نفراتسازمان 
   . ت مذكور اقدام الزم صورت پذيردقاميزان آمادگي جسماني مناسب آنان نسبت به اعزام تيم هاي ورزشي به مسابو 

  .برگزار ميگردد)وبه قبل ١٣٥٢متولدسال(سال به باال٤٥حضور كاركنان رسمي  مسابقات پيشكسوتان آقايان با الزم بذكراست
بعنوان ياركمكي اجازه  ) ١٣٥٧ متولد ( سال٤٥تا  ٤٠كاركنان رسمي بين  از نفر انفرادي دو ورزشي تيمي و هاي رشتهتمامي در

  ) ميباشد سال تولد , مالك سن افراد ( . دارند را مسابقات در حضور
  sport.piho.irوب سايتدر مسابقات در امر دسترسي آئين نامه و اساس نامه و برنامه زمانبندي جهت تسهيل 

  .ميباشد
روز قبل از تاريخ هر  ١٠پذيرايي حداكثر  امكانات و ملزومات فراهم نمودنبرنامه ريزي و هماهنگي هاي الزم جهت  بمنظور
  . نسبت به اعالم اسامي بازيكنان تيم هاي ورزشي به مراكز ميزبان اقدام نمايند مسابقه

  .اعالم مي گرددزطريق اين امور امراتب نحوه برگزاري مسابقات و غيره ،آيين نامهرگونه تغييرات دردرصورت ايجاده
                                         

 دكتر قاسم طالع
 رئيس امور ورزش و تربيت بدني سازمان                                                                                                                 
 

  .ر عامل محترم سازمان جهت استحضار ودستورات الزمجناب آقاي دكتر سميع مدي:  ت  رونوش
  .منابع انساني سازمان جهت استحضار ودستورات الزممدير محترم :         "        
  .به مراكز مربوطهودستورات الزم درخصوص تخصيص .رم امور مالي سازمان جهت استحضارجناب آقاي مدني پور مدير محت:         "        
  .ر وهماهنگي هاي الزمجناب آقاي زماني دبير محترم امور ورزش و تربيت بدني سازمان جهت استحضا:         "        
  .بدني بانوان سازمان جهت استحضار وهماهنگي هاي الزم سركار خانم راد مسئول محترم هماهنگي امور ورزش و تربيت:         "        
  .مذكور واقدامات الزم جهت اعزام براساس ايين نامه و به موقع ورزشكاران به مسابقات ورزشيسازمان جهت استحضار تابعهمراكزمحترم امور ورزش و تربيت بدني  روساي :         "        
  .بايگاني امور ورزش و تربيت بدني سازمان:         "        
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