
 به نامش و به یاریش

 

 فراخوان تخصصی اعضا به مناسبت روز جوان شیوه

 معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی

 

با توجه به راهبرد جذب و اهمیت تعریف و تبیین راهکارهای اجرایی  بیرای جیذب جوا یاب و بییاب هییوع هیای زمیی  ا ی ای           

امیاادی و بشردوتینا هس تیانماب جوا یاب در  ایر دارد  هیبت بیه  راایواب جوا یاب ز  یه           مشارکت جوا اب در  عالیت هیای  

منا به همکاری در جمعیت ه ل احمر ا اام  مایا. در همیین راتینا تیومین  راایواب ز یویت بیه مناتیبت رون جیواب تولیا          

مردمی  داوطیبا یه طبیو میوارد      ح رت زی  اکبر )ع( به مناور جذب  یروی ا ها   داوطیب بیه ویی ع جوا یاب مشیارکت هیای     

 ذیل برگ ار م  گردد.

 اهداف :

 ترویج اامات داوطیبا ه در جامعهس توتعه و تقویت  عالیت ها و منابع داوطیبا ه توتط جوا اب 

 ا  ای  کم  و کیف  از ا و داوطیباب تانماب 

  جوا اب در گروع ها.گهنرش مشارکت اجنماز  در  عالیت های بشردوتنا ه با تقویت و حمایت ان  ق  مهم 

 زمان اجرای فراخوان :

 به مناسبت روز جوان 1041فروردین ماه  7اسفندماه الی  32

 شیوه های فراخوان:

 .اتنفادع ان ظر یت   اهای مجانی و هیوع های  وین 

 .اتنفادع ان   اهای محیط  مرتبط 

 ویژگی های ارسال اطالعات :

 نی ارتال هود.اط زات بایا به صورت تبییغات محیط  و مجا 

 .تبییغات محیط  حنما بایا ان پوتنر جایا  رااواب اتنفادع هود و در محل ز وگیری  صب هاع باها 

      پوتنر در تبییغات مجانی حنما در حونع های  بارگذاری هود که ارتباط موضوز  با  رااواب داهینه باهیا و بیه صیورت

 زکس ان تایت و  رم ا  ارهای تیفن همراع ارتال گردد.

 .تصاویر ارتال  به صورت واضحسمرتبط با موضوع  رااواب تخصص  و با کیفیت زال  باها 

  تمام  از ا و داوطیباب جذب هاع را تاما ه مربوط ثبت گردد تا به زنواب آمار از ای جذب هاع از م هعب م  بایهت

 گردد.

  رار اواها گر ت.جهت هرگو ه بهرع برداری در دتنرس  وبگاع معاو ت هایاب ذکر اتت پوتنر  رااواب ز ویت در 


