اطالعیه برگزاری مسابقه فرهنگی
«این راه ادامه دارد»
به مناسبت بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و همچنین به منظور تبیین هر چه بیشتر
بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقالب  ،مسابقه فرهنگی به شرح ذیل برگزار می گردد.
 .1جوایز مسابقه  :کارت هدیه  2میلیون ریالی برای  10نفر از برگزیدگان
 .2منبع و نوع مسابقه  :کتبی با سئوال های چهار گزینه ای از متن بیانیه گام دوم انقالب
 .3شرکت کنندگان  :تمامی کارکنان محترم شاغل در بیمارستان آیت ا ...طالقانی ارومیه
 .4محل برگزاری مسابقه  :واحدهای محل خدمت همکاران محترم
 .5تاریخ برگزاری مسابقه  /30 :بهمن98/
 .6ساعت برگزاری مسابقه :
شیفت صبح

شیفت عصر

شیفت شب

از ساعت  9تا 13

از ساعت  15تا 19

از ساعت ساعت  20تا 24

 .7تاریخ اعالم نتایج و اهدای جوایز /15 :اسفند98/
 .8نحوه ی اجرای مسابقه :
 فایل بیانیه گام دوم انقالب از طریق اتوماسیون بیمارستان در دسکتاپ رایانه ها قرار گرفته استت متمن
اینکه فایل مذکور در پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری ( )www.khamenei.irو ستایت اینترنتتی
بیمارستان طالقانی ( )www.taleghani.umsu.ac.irنیز در دسترس بوده و قابل دانلود می باشد.
 مجموعه سئواالت طراحی شده از متن بیانیه گام دوم انقالب (همراه با پاسخ) نیز از طریق رایانه های اداری
و از طریق سایت اینترنتی بیمارستان طالقانی در دسترس بوده و قابل دانلود می باشد.
 سئواالت مسابقه که از بین سواالت مذکور در بند قبل انتخاب شده اند ( 15سئوال) قبل از آغاز مستابقه از
طریق سایت اینترنتی بیمارستان طالقانی در دسترس همکاران محترم قرار خواهد گرفت.
 سواالت مسابقه ی هر شیفت اختصاصی بوده و هر یک از همکاران صرفا در یکی از شیفتها متی توانتد در
مسابقه شرکت نماید لذا از اسامی تکراری فقط یک پاسخنامه در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.
 پرسنل محترم روز چهارشنبه  98/11/30پاسخنامه ی مسابقه را در محل خدمت خود دریافت و در مسابقه
شرکت خواهند نمود و پس از پایان مسابقه نیز پاسخ نامه ها در همان محل جمع آوری خواهند شد.
 مسابقه روندی مشورتی و توام با همفکری همکاران محترم را جهت پاسخ دهی به ستواالت طتی خواهتد
نمود.
کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان آیت ا ...طالقانی

