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پشتيباني  معاونت

 و مديريت منابع

 سازماني جهاد دانشگاهي واحدهاي

 محترم روساي

  روز ملي منابع انساني گراميداشت  موضوع :

 سلام عليكم؛

ام  52روز  رساندمي استحضار به افزون؛ روز توفيقات و سلامتي آرزوي و نو سال تبريك ضمن احترام؛ با         

نامگذاري شده است.  «روز ملي منابع انساني  » نام به فروردين ماه، مصادف با روز بزرگداشت عطار نيشابوري

 به نيز جهاددانشگاهي است شايسته سازماني، واحد آن ارجمند جهادگران همه به ضمن تبريك پيشاپيش اين روز

ابع انساني پيشرو، شكوفا، نوآور، پويا و با نشاط، برنامه من پاسداشت فرهنگ ترويج و انساني سرمايه تكريم منظور

 هاي محدوديت و كشور در كرونا اپيدمي وضعيت به توجه با. كند برگزار و هايي را مقتضي با اين روز تدارك ديده

. شود مي اعلام زير شرح به سازماني واحد در اجرا براي پيشنهادي هاي برنامه عناوين از برخي شده ايجاد

 اقدام و برداري بهره جهت را پذيرفته انجام اقدامات و مراسم تصويري هشمند است دستور فرماييد گزارشخوا

 .نمايند ارسال اداري امور و انساني منابع كل اداره به آتي

 عناوين نمونه برنامه هاي پيشنهادي:

 ساختمان هاي واحد سازماني نصب پوستر و استند در ورودي -

 ي ورودي اتوماسيونتبريك در صفحه اطلاعيه قراردادن -

 واحد سازماني و شنيدن نقطه نظرات ايشان با اعضاي منتخب و معاون پشتيباني نشست رئيس -

 و اهداي هديه به ايشان اعضاي منابع انساني و امور اداري واحد از زحمات تقدير رئيس واحد سازماني -

 د سازمانيتماس و ارتباط با اعضاي پيشكسوت و بازنشسته واح -

 برگزاري وبينار و كارگاه آموزشي با موضوعات انگيزشي منابع انساني -

 برنامه پايش سلامت اعضا انجام -

 اهدا گل به كليه اعضاي محترم واحد سازماني -

 با توجه به سطح خلاقيت و اقتضائات واحد سازماني و ساير اقدامات متناسب -

 حي شده متعاقبا ارسال خواهد شد.لازم به يادآوري است كه نمونه بنر طرا 
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