شرکت دخانیات اریان

فعالیتهای حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش فرهنگی
(سال )07
 کالس های آموزش زبان انگلیسی (آذربایجان غربی )

(دهه ی ) 07

 گواهینامه تعهد تعالی سازمانی ( مازندران)
 دریافت گواهینامه تعالی سازمانی با برگزاری دوره های آموزشی ( تیرتاش)
 کمک هزینه یادواره سه هزار شهید استان ( گرگان )
 کمک هزینه جهت کاروان راهیان نور ( سمنان)
 آموزش مدیریت یکپارچه IMS
 انتخاب کارگر نمونه ( هرساله در تمام ادارات استانی و مجتمع عای تولیدی )
 دریافت لوح تقدیر از جشن عاطفه ها ( کردستان)
 کسب رتبه چهارم در ترویج فرهنگ اقامه نماز (آذربایجان غربی)
 اهدای  02عدد کارت هدیه برای برگزاری مسابقات فرهنگی در روز کارگر (تهران)

( دهه ی ) 97
 تجلیل از پرستاران همزمان با میالد حضرت زینب ( س) ( کلیه ادارات شرکت دخانیات ایران هرساله )
 برگزاری نمایشگاه خدمات تفریحی و رفاهی با تخفیفات ویژه به پرسنل شاغل (تهران )
 حضور در سمینار مسوولیت اجتماعی (تهران)
 کسب مجوز راهاندازی موزه شرکت دخانیات ایران ( تهران)

 بازدید رایگان عمومی از موزه دخانیات( تهران )
 کسب عنوان واحد صنعتی برتر  ،در امر اقامه نماز ،از سوی شورای فرهنگی سازمان صمت استان تهران ( تهران)
 برگزاری جلسه ستاد مدیریت پیشگیری از بیماری کرونا بصورت مستمر( تهران )
 برگزاری کالس های فرهنگی ویژه فرزندان پرسنل ( تهران)
 برگزاری جلسه آشنایی با راههای کنترل فشارخون و بیماریهای قلبی (آذربایجان غربی )
 برگزاری کالس های آموزشی آشنایی با بیماری های واگیردار ( آذربایجان غربی )
 تقدیر از تنباکوکاران زحمتکش شهرستان خمینی شهر (اصفهان )
 تقدیر و قدردانی از بانوان همکار به مناسبت میالد فرخنده حضرت زهرا (س) و روز زن (اصفهان )
 تکریم خانواده شهدا ( اصفهان )
 برگزاری نمایشگاه کتاب ( کردستان )
 برگزاری کالس های آموزشی با محوریت جانشین پروری ( گیالن )
 تجلیل از کارگران ( مازندران )
 برگزاری جلسه آگاه سازی جوامع کارگری با عناوین آسیب های فضای مجازی ( آذربایجان غربی )
 انتخاب برتر شورای اسالمی کار (مازندران )
 دیدار با خانواده شهدا ( گلستان )
 کسب عناوین برتر توسط محققین مرکز تیرتاش ( تیرتاش )
 پذیرش مقاله در کنگره کرستا  0202در کشور آلمان – هامبورگ
 تکریم خانواده های شهدا  ،جانبازان و ایثارگران ( کلیه ادارات استانی و مجتمع های تولیدی)

(سال )99
 انتخاب کارگر نمونه کشوری از مرکز تحقیقات تیرتاش
 انتخاب گروه کار نمونه استانی از مرکز تحقیقات تیرتاش
 برگزاری مسابقه قرآن در بین خانواده های پرسنل ( تهران )
 برگزاری ختم قرآن توسط پرسنل به صورت مجازی ( تهران )
 برگزاری جلسه ستاد مدیریت پیشگیری از ویروس کرونا ( کلیه ادارات استانی و مجتمع های تولیدی )
 اقدامات پیشگیرانه ابتال به کرونا در تمامی مجتمع ها و دفاتر استانی ( اهدای ماسک و الکل ،تب سنجی و )....
 اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی دخانیات تهران )
 برگزاری مسابقه نقاشی برای فرزندان شاغلین شرکت دخانیات ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس
 برگزاری مسابقه کشوری شرکت دخانیات ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس

