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پيشگفتار
امور زنان شرکت ملی نفت ایران در سال  1393به عنوان اولین رویداد در حوزه اهمیتبخشی به وضعیت زنان
شاغل با تعیین خط مشی وزیر محترم نفت و به دستور مدیرعامل وقت تشکیل شده و آغاز به کار کرد و طی
سه سال فعاليت خود تاكنون تالش داشته تا گامهاي مؤثري در جهت ارتقا و رفع مسائل و موانع موجود زنان
شاغل در این شرکت بردارد و بستري مناسب را در جهت رشد و شکوفايي نيروهاي بالقوه زنان فراهم سازد.
با توجه به اینکه این اقدام در شرکت ملی نفت از سابقه پیشینی برخوردار نبود ،لزوم فراهم نمودن فضای
گفتمان در حوزه زنان به عنوان اولين رويكرد این امور مورد توجه قرار گرفت.
برنامههای تعریف شده به منظور عملیاتی کردن این رويكرد را میتوان در اقدامات انجام شده طی این سالها
مشاهده کرد.
در اقدامات انجام شده تالش بر اين بود تا در ساختار مردانه شركت نفت حداقل زمينههاي ايجاد بینش از
راه گفتارهای نهادینه شده و تاثیرگذار بر ذهنیتها را فراهم ساخته و با شكلگيري اين فضاي گفتماني
زمينههاي برداشتن گامهای بعدی از جمله شناسایی شکافهای جنسیتی موجود ،مسائل و مشکالت حوزه
زنان و شناسایی زنان توانمند و توانافزایی زنان شاغل در شرکت فراهم آید؛ به همین منظور همسو با هدف
اولیه اهداف بعدي متعاقباً تعریف و برنامههاي اجرايي آن در دست اقدام قرار گرفت.
نگرش موجود در ارتباط با وضعيت زنان در هر جامعه به عنوان قسمتی از سرمایههای اجتماعی ،نیروی کار
ارزان قیمت و مطيع یا یک عنصر منفعل فارغ از حوزه عمومي در تحقق اهداف توسعهای کشورها تاثیرگذار
بوده و هست .بدون شك در عصر حاضر با استناد به مطالعات علمي انجام گرفته و شواهد عيني موجود واضح
است كه یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعهیافتگی یک کشور ،میزان اهمیت و اعتباری
است که زنان در آن کشور دارا هستند .اکنون نگاه جهان ،بیشتر به سوی زنان معطوف شدهاست زیرا امروز،
برای تحقق توسعه اجتماعی ،تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن به
کمی و کیفی سرمايه
عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود ،قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش ّ
اجتماعي و انساني آن جامعه خواهد داشت.
در یک نگاه اجمالی به  3کشور ژاپن ،آلمان و ایران مشاهده می شود که سرمایه نیروی انسانی در کشور ما،
تنها  34درصد از منابع و سرمایه ملی را شامل میشود در حالی که این رقم در کشور ژاپن و آلمان بیش از
 75درصد است که این امر بیانگر این است که ما نتوانستیم به بهترین شکل از غنیترین منبع خود (منبع
انسانی) استفاده کنیم.
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امور زنان شرکت ملي نفت در جهت تحقق اهداف خود با موانع زياد مواجه بودهاست كه طبيعتاً قسمتي از اين
موانع و چالشها برآمده از جامعه بزرگتر پيرامون بوده و قسمتي به عدم باور تصميمگيران و سياستگذاران
در شركت به واقعيت حضور زنان به عنوان سرمايههاي شركت است.
متاسفانه در کشور ما الگوهای سنتی ساختارهای کشور نتوانسته توازن میان نقش میان زنان در جامعه و
خانواده را برقرار کند اگرچه در اصل  21قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به حقوق زنان اشاره میکند و
صراحتاً دولت را موظف میکند که از حقوق زنان در تمامی جوانب و سطوح حمایت کند و بر اساس بند ،1
این اصل تاکید بر به وجود آوردن موقعیتهای مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای هویت آنها میکند.
همچنين در ابالغيه جديد رياست جمهوري در شهريورماه سال جاري در قسمت اولويتهاي عمومي به منظور
رفع چالشهاي انباشته شده به طور خاص به شايستهساالري و ايجاد فرصتهاي برابر و به كارگيري زنان
در سطوح باالي اداري اشاره شدهاست .اميد است در افق فعاليتهاي  1400چالشهاي پيش روي زنان اين
صنعت به حداقل برسد و با باور به نقش زنان در عملكرد بهتر شركت در اليهها و سطوح مختلف به امور زنان
در شرکتها و ادارات به عنوان یک اتاق فکر به منظور رفع مشکالت و تبعیضهای جنسیتی نگريسته شود.
قطعاً این رویکرد مستلزم همکاری و هماهنگی دو جانبه میان مسئولین و امور زنان خواهد بود.
آنچه هماکنون پیش روی شماست بخشی از اهم اقدامات انجام شده در امور زنان طی  11ماه ابتدای سال
 1396است.
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ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* برنامهریزی و برگزاری دهمین نشست هماندیشی مشاوران امور زنان شرکت

ملی نفت و شرکتهای زیرمجموعه با حضور معاون مدیرعامل در امور عملیات

غیرصنعتی ،مشاور وزیر در امور زنان و خانواده و رئیس امور ورزش و تربیت بدنی

* برگزاری جلسه با معاون مديرعامل در امور عمليات غيرصنعتي و مشاور معاون

مديرعامل در عمليات غيرصنعتي و همچنین رئیس دفتر مدیرعامل جهت طرح برخی

نهاد
ساختارمند
براي رسيدگي
به امور زنان
و تحقق
برنامههاي
حساس به
جنسيت

ايجاد
كميته راهبردي
جهت تبيين وظايف
مصوب مشاورين
امور زنان
(جلسات دورهاي)

مشکالت حوزه زنان

* جلسات حضوری با مشاوران امور زنان شرکتهای زیرمجموعه جهت ارائه طریق

و تبادل آرا

* برگزاری جلسه با مشاوران شرکتهای زیرمجموعه در خصوص فعالیتهای

جاری امور زنان و نحوه تکمیل فرمهای گزارش عملکرد ارائه شده توسط امور

زنان و خانواده

* برگزاری یازدهمین جلسه هماندیشی با مشاوران شرکتهای زیرمجموعه در

خصوص نحوه برنامهریزی برای سال آینده ،برگزاری مراسم گرامیداشت والدت

حضرت زهرا(س) و...

* حضور در جلسات مشاوران امور زنان  4شرکت اصلی

* حضور در جلسۀ همانديشي مسئولين بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز و

درمانگاههايتابعه

همكاري و هماهنگي * ارتباط مستقيم و مستمر و حضور در جلسات همانديشي با مشاور وزير در امور

پيوسته با
مشاور امور زنان
در امور ارجاعي و
پيگيري مصوبات
نشست دورهاي

زنان و خانواده در مورد برنامهها

* انجام وظايف محوله به امور زنان از طریق شبكه مشاورين در سطح شرکتهای
زیرمجموعه

* حضور در جلسات مشاورين امور زنان چهار شركت اصلي وزارت نفت

8

گزارش عملکرد امور زنان شرکت ملی نفت ایران

چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* حضور در جلسه مدیران ارشد و طرح مسائل و مشکالت همکاران زن

* حضور در جلسات شوراي بازنشستگي

* حضور مستمر در جلسات كارگروههاي امور زنان و خانواده وزارت نفت

(کارگروههاي پژوهش ،آموزش ،سالمت ،فرهنگي و ارتباطات ،سند راهبردي،
محیط زیست ،تدوين مقررات ،ورزش و)...
* حضور در جلسات شورای فرهنگی

* حضور در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر

* حضور در نشست تخصصی مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی
کشور عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مدیرعامل شرکت
ملی نفت ،معاون امور عملیات غیرصنعتی و دبیر شورای امر به معروف و نهی از

الزام حضور
مشاورين در مجامع
* جلسه با روساي روابطعمومي شرکتهاي ملی نفت ،نفت مناطق مركزي،
سياستگذاري و
مناطق نفتخیز جنوب ،پایانههای نفتی ایران و دیگر شرکتهای تابعه و مدیرکل
برنامهريزي
منکر وزارت نفت

نهاد
ساختارمند
براي رسيدگي
به امور زنان
و تحقق
برنامههاي
حساس به
جنسيت

روابطعمومی وزارت نفت

* پیگیری حضور مشاورین در جلسات شوراي فرهنگي شرکتهای ذیربط

* جلسه با معاون پشتيباني مديريت منابع انساني در خصوص مشکالت پشتیبانی
و فضای اداری امور زنان

* جلسه با مدير امور مالي در خصوص بودجه امور زنان و معرفی نماینده امور

زنان آن مدیریت

* جلسه با مدیران منابع انسانی شرکتهای ملی نفت ،ملی مناطق مرکزی و

مهندسی و توسعه نفت و دیگر شرکتهای تابعه

* پیگیری برگزاری «نشست هماندیشی شبکه مشاوران امور زنان و زنان توانمند با
مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران»

* برنامهریزی و برگزاری کارگاه آموزشی «توانمندسازي اجتماعي زنان شاغل»

* برنامهریزی و برگزاری کارگاه آموزشی «مطالعات سازماني با رويكرد جنسيتي

توانافزايي
مشاورين زن

(پيشرفته)»

* برنامهریزی و حضور در نشست نظریهپردازی در حوزه مطالعات زنان با محوریت

امنیت انسانی زنان از منظر قرآن

* حضور فعال در کارگاه تخصصی «آشنایی با سازمان ملل متحد و اسناد و مدارک

آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان»
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جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

شناسايي

* بررسي جايگاه شغلي زنان در شركت و معرفي زنان توانمند براي احراز سمتهاي

برنامهريزي،
سياستگذاري و
مديريتي

پیگیری جهت رفع مشكالت زنان شاغل با ارتباط و تعامل با مديريت منابع انساني

تبعيضهاي جنسيتي مناسب
* جلسات حضوري با مراجعين و همچنین بررسی نامههای رسیده به این امور و
در فرآيندهاي
* انتشار مصاحبه مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره در نشریه آوای مهر با عنوان:

زنان برای پیشرفت شغلی مسیری دشوار میپیمایند

* پيگيري و دريافت مشكالت همكاران و خانوادههاي آنها در سفر به مناطق
عملياتي

ايجاد
فرصتهاي برابر

شناسايي و
طبقهبندي
مشكالت شغلي
زنان شاغل
و ارائه راهكارهاي
مناسب

* مالقات حضوري با زنان شاغل در شركت و تالش براي حل مشكالت آنها

* برگزاري جلسات كاري متعدد با مديرانعامل شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب،

حفاري ،نفت و گاز اروندان ،نفت مناطق مركزي ،بهرهبرداری نفت و گاز مسجد
سلیمان ،بهرهبرداری نفت و گاز شرق ،بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی،

مديركل ورزش ،مدير توسعه منابع انساني ،روسای روابطعمومي و مديران منابع

انساني شركتهاي زیرمجموعه به منظور پيگيري مسائل و مشكالت زنان شاغل و

بهبود وضعيت ايشان و همچنین پیگیری رفع مشکالت اجرایی مشاورین امور زنان
* پیگیری حل مشكالت زنان شاغل در مواردی از قبیل عدم تعامل سازنده رؤسا و

كارمندان زن ،عدم تخصيص گريد سازماني ،اعالم عدم نیاز نیرو و...

* پیگیری استفاده زنان شاغل دارای فرزند بیمار از خدمات بهداشت و درمان نفت
* پیگیری امکان ادامه خدمت تا سن  60سال برای زنان شاغل

برنامهريزي
جهت بهرهمندي
عادالنه زنان شاغل و پتروشيمي (اخذ کانتر مجزا ،حضور در غرفه شرکت ملی نفت ،معرفی فعالیتها
از منابع ،امكانات ،و دستاوردها و پاسخگویی به سواالت مراجعین)
فرصتها و تسهيالت * نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «عیدی وزیر نفت به زنان» در ماهنامه
* حضور فعال امور زنان در بیست و دومین نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز ،پاالیش

آوایمهر
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* شناسايي زنان شاغل داراي مشكالت خاص شغلي و تالش جهت رفع آنها

* بررسي ايميلهاي ارسال شده به پست الكترونيك امور زنان و پیگیری و مکاتبه
با مبادی ذیربط جهت حل مشكالت مطرح شده

احصا
مشكالت زنان
براي ارتقا

* دریافت نامههای ارسالی به این امور و بررسی آنها

* پاسخگویی به تماسهای همکاران زن و اقدام جهت حل مشکل آنها

* پذیرفتن مراجعین حضوری جهت طرح مشکالت شغلی

* حضور در نشست تخصصي چگونگي ارتقاء مشاركت زنان در مقدرات اساسي
مملكت با تأكيد بر انديشههاي امام خميني(ره) در دانشكده الهيات و معارف اسالمي

دانشگاه عالمه طباطبايي

* شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی زنان توانمند در ستاد و کلیه شرکتهای
زیرمجموعه و معرفی آنها به مدیرعامل ،معاون عملیات غیرصنعتی و مشاور وزیر در
امور زنان و خانواده برای معرفی جهت احراز سمتهای مدیریتی

شناسايي
زنان مستعد و
برجسته
تحقق
شايستهساالري

* پيگيري شناسایی و انتخاب كارگر نمونه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
* دعوت از زنان توانمند شرکتهای زیرمجموعه جهت حضور در «نشست

هماندیشی با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت» و اختصاص وقت به آنها
برای طرح مسائل و مشکالت

* انتشار سرمقاله نشریه آوای مهر با عنوان :انتصاب امیدبخش در صنعت نفت

* ارتباط و تعامل دوسویه با زنان توانمند شرکتهای تابعه و دریافت نقطه نظرات

ایشان

* تدوين برنامههاي سال  96امور زنان و ارسال به مديرعامل و پيگيري جهت
اجرای به موقع آنها

* پیگیری ارتقا سازماني زنان شاغل توانمند

* ارتباط مستمر با امور کارکنان و رصد آمار زنان شاغل روی سمتهای مدیریتی

ارائه طرحها و
برنامههاي عملي
مناسب جهت ارتقا و
مشاركت زنان شاغل
در همه سطوح
سازماني

و مقایسه آن با وضعیت مردان ـ به نسبت تعداد کارمندان

* حضور در كنگرۀ ملي زنان موفق و احصا اهم موارد مطرح شده

* دعوت از رئیس تامین نیروی انسانی شرکت ملی نفت و اختصاص وقت جهت

ارائه تحلیل وضعیت زنان شاغل در شرکت نفت در «نشست هماندیشی شبکه
مشاوران زن با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت»

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «مشارکت زنان برای تنور داغ انتخابات»

در ماهنامه آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «مهندس زنگنه پیشگام در سپردن مسئولیت

به زنان» در ماهنامه آوایمهر

* انتشار خبر از قائم مقام وزیر با عنوان :ارتقا زنان در صنعت نفت نقطه پایان ندارد
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* پیگیری مستمر از واحد آموزش جهت مدنظر قرار دادن و معرفی زنان جهت

شرکت در دورههای MBA

* برنامهریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی« :متوازنسازي و حفظ تعادل بين كار

و زندگي»« ،خودمراقبتي با رويكرد طب فشاري»« ،مهارتهاي زندگي»« ،ارتقاء

كيفيت زندگي زنان شاغل»« ،خانواده ،تحوالت بنیادین عصر حاضر و چالشهای
پیشرو با رويكرد حل تعارض در روابط زناشويي و فرزندپروري»« ،توانمندسازي

تدوين
برنامههاي
توانافزايي زنان

فردي با رويكرد مديريت استرس»« ،زن و توسعه»« ،سير تاريخي زندگي حضرت

زينب پيامآور نهضت امام حسين»« ،سالمت جسمي زنان شاغل»« ،توانمندسازي
فردي»« ،توانافزايي فردي و اجتماعي زنان شاغل»« ،سالمت رواني زنان شاغل»،

«نقش حضرت زينب در انتقال پيام عاشورا» و...

* تهيه گزارشات نشستها و کارگاههاي آموزشي (در قالب  CDو متن Wordاز

كارگاهها و دورههاي آموزشي) و ارسال به مدیرعامل ،مشاور وزیر در امور زنان و

خانواده و مشاوران و همكاران از طريق اتوماسيون اداري

* حضور چشمگیر زنان در دورههای PMPدر شركت متن

* انتشار مصاحبه مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس در آوای مهر با

تحقق
شايستهساالري

عنوان :برای ساختن کشوری آباد باید به توسعه فردی فکر کنیم

* شناسایی و تهیه بانک اطالعاتی زنان توانمند در ستاد و کلیه شرکتهای
زیرمجموعه و معرفی آنها به مدیرعامل و مشاور وزیر در امور زنان و خانواده برای

پيشنهاد
به كارگيري زنان
در سمتهاي
مديريتي

معرفی جهت احراز سمتهای مدیریتی

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «زنان پشت چراغ قرمز کابینه» در ماهنامه

آوایمهر

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «گامهای آهسته و پیوسته زنان» در ماهنامه
آوایمهر

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «بارقههای امید زنان» در ماهنامه آوایمهر

حضور در
هيات مديرههاي
شركتهاي اصلي و * حضور در جلسه مدیران ارشد
فرعي

* حضور مشاور زنان شرکت ملی نفت در هيات مديره حسب مورد
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* برگزاري جلسه با مدیران :منابع انسانی و مدیران عامل شرکتها براي طرح

مشكالت زنان شاغل از جنبه مقررات اداري و امنیت شغلی

تضمين حمايت
مديران در شرايط
تهديدات سازماني از و مددکاری و مشاور امور زنان شرکت پایانههای نفتی با رئیس حراست
زنان شاغل
* دعوت از مدیران منابع انسانی شرکتهای زیرمجموعه جهت حضور در «نشست
* برگزاری جلسه توسط مشاور امور زنان شرکت نفت فالت قاره با رئیس روابط کار

هماندیشی شبکه مشاوران زن و زنان توانمند با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت
ملی نفت» و آشنایی با مسائل و مشکالت مبتالبه زنان شاغل

* شرکت در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر در جهت نهادینهسازی

روابط کاری مدیران و کارکنان مرد با همکاران زن ،پیشگیری از رفتارهای

سوءاخالقی و توصیههای اخالقی جهت طرح در جلسات مدیران و همچنین تشویق
در جهت امر به معروف در سازمان

* حضور در كارگروه تخصصي امر به معروف و نهي از منكر

برقراري
امنيت شغلي

برقراري امنيت

* حضور در گردهمايي شوراي امر به معروف و نهي از منكر با حضور مدیران ارشد

سازماني

* برگزاری نشستهای تخصصی «سير تاريخي زندگي حضرت زينب پيامآور

اخالقي براي كاركنان شرکت ملی نفت
زن در محيط
* برگزاری نشستهای تخصصی «نقش حضرت زينب در انتقال پيام عاشورا»
نهضت امام حسين»

* انتشار یادداشت در نشریه آوای مهر با عنوان :مقام فاطمه(س) از نگاه پیامبر

(ص)

* انتشار یادداشت در نشریه آوای مهر با عنوان :زینب(س) اسطوره صبوری

* انتشار یادداشت در نشریه آوای مهر با عنوان :محمد(ص) انوار متعالی خداوند
* انتشار یادداشت در نشریه آوای مهر با عنوان :زینب(س) پرچمدار اربعین

* شناسايي زنان شاغل داراي مشكالت خاص شغلي و هدايت آنها به مراجع

پيگيري دعاوي و
مشكالت سازماني از
* برگزاری جلسات مختلف درخصوص مشکالت زنان شاغل در کسب امتیاز الزم
طريق مراجع ذيربط
برای واگذاري منازل سازماني به كاركنان زن و ارائه و پیگیری آن به منظور بررسی
در صنعت
ذيصالح جهت رفع مشكل

در کارگروه تدوین مقررات

* پيگيري مشكالت جابهجايي برخی نيروهاي زن و انجام مکاتبه به منظور رفع

ايجاد تسهيل در
جابهجايي و كاريابي
* بررسی مشکالت زنان و دالیل نیاز آنها به جابهجایی و پیگیری جهت رفع مشکل
زنان
مشکل انتقال آنها به واحدهای مربوطه

آنها با رعایت حرمت کارکنان
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* حضور مستمر ماهانه در جلسات كارگروه تدوين و اصالح مقررات كه ماحصل

آن تصویب برقراري مستمري پس از فوت كاركنان زن ،برقراري حق عائلهمندي

كاركنان زن مجرد ،كاهش ساعت كاري زنان داراي فرزند زير  6سال و شرايط
خاص بوده

* پيگيري ايجاد ساختار براي امور زنان با توجه به تكاليف تعريف شده در راستاي
تحقق برنامههاي توسعه پايدار

برقراري
امنيت شغلي

همكاري در
اصالح
بازنگري و
* درخواست بررسي و تجديدنظر نسبت به اصالح مقررات شاخصهاي حق امتياز
قوانين و مقررات
مسكن همكاران جنوب (با توجه به اينكه زنان شاغل طبق مقررات مجرد ديده
و دستورالعملهاي
ميشوند و اين موضوع تاثير بسزايي در كاهش امتياز حق مسكن آنها دارد)
الزم
* پیگیری پرداخت كمك هزينه مهد كودك به مادران دارای فرزند زیر  6سال

* درخواست امکان استفاده فرزندان نیروهای زن رسمی از خدمات بهداشت و

درمان نفت

* درخواست و پیگیری استفاده از خدمات بیمارستانی برای زنان شاغل قراردادی

از خدمات بیمارستان و درمانگاهی که در آن کار میکنند

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «ادامه خدمت زنان تا  60سالگی» در
ماهنامه آوایمهر

* درخواست و پیگیری مشاور امور زنان جهت حضور در شورای ورزش

دسترسي برابر به

تامين رفاه
و ارتقا سطح
سالمت زنان
شاغل در محیط
کار و خانواده

* پيگيري و مکاتبه امکان استفاده مشاوران امور زنان از استخرهای باشگاه شماره

مجموعههاي ورزشي یک و  9دی
و آموزشي
* پیگیری امکان استفاده نیروهای قراردادی از امکانات ورزشی باشگاهها در
شرکتهای زیرمجموعه

* پیگیری استفاده نيروهاي قرارداد مدت موقت از امكانات و فضاهاي ورزشي با

برخورداري از

عنايت به مجوز ادارهكل سالمت تربيت بدني مسئوليتهاي اجتماعي

امكانات و تجهيزات * درخواست برقراری كالس ورزش كاركنان زن در محل مديريت كاال در صبح
ورزشي متناسب با روزهاي فرد

شرايط زنان

* درخواست برقراری كالس ورزش كاركنان زن در مركزي هشتم در صبح روزهاي

زوج
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* همکاری نماینده امور زنان در امور ورزش شرکت ملی نفت و همکاری مستمر و

کیفی با امور ورزش در برگزاری المپیادها
بهرهمندي از امكانات * همکاری مشاور امور زنان شرکت پایانههای نفتی در برگزاري مسابقات سراسري

و مربي مناسب براي
ورزش قهرماني

(انتخابي) زنان شركت ملي نفت به ميزباني پايانههاي نفتي ايران در شيراز

* پيشنهاد تعیین مسئول امور ورزش زنان در منطقه ویژه اقتصادی پارس
* همکاری در برگزاری سمینار فقر حرکتی در عسلویه

بهرهمندي از ساعات * پيگيري درخواستهاي زنان شاغل در خصوص در اختيار گذاشتن ساعتهاي

ورزشي حين كار و
ساعات مناسب

تامين رفاه و
ارتقا سطح
سالمت زنان
شاغل در محیط
کار و خانواده

ورزشي مناسب و اختصاص ساعات ورزشی در حین کار

* پیگیری دریافت و ارائه اطالعات درخواستی بهداشت و درمان برای طرح

غربالگری زنان شاغل (غیررسمی)

* برگزاری دو کارگاه آموزشی «خودمراقبتي با رويكرد طب فشاري»

* برنامهریزی و هماهنگی جهت برگزاری  11کارگاه «خودمراقبتي با رويكرد طب

توسعه

فشاري» در شرکتهای زیرمجموعه

برنامههاي مراقبتي * ارسال اطالعیهها و پیامهای مرتبط با زنان از طریق  eorgبرای همه همکاران
در زمينه سالمت (هفته ملی سالمت زنان و)...

جسمي و روانی زنان * كسب مجوز از مدير عامل منطقه ویژه اقتصادی پارس در خصوص خدمات
غربالگري زنان با همكاري كلينيك پارس در عسلويه توسط مشاور امور زنان این
شرکت

* برگزاری کارگاههای آموزشی «سالمت جسمی و روانی زنان شاغل» در
شرکتهای زیرمجموعه

ارائه برنامههاي
حمايتي در زمينه
بهداشت و درمان
زنان آسيبديده

* پیگیری درخواستهای همکاران متقاضی استفاده از خدمات بهداشت و درمان

* پیگیری انجام معاینات دورهای برای همکاران زن غیررسمی
* حضور در مسابقات دارت ویژه همکاران زن دارای معلولیت
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چالشها

عناوينبرنامهها

تامين رفاه و
ارتقا سطح
سالمت زنان
شاغل در محیط
کار و خانواده

(پيگيري) ايجاد و
افزايش امكانات
تفريحي ،رفاهي،
ورزشي و فرهنگي
براي زنان و
خانوادهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* حضور در پنجمين المپياد فرهنگي ورزشي بانوان باالي  26سال وزارت نفت

در محمودآباد

* پيگيري ايجاد امكانات ورزشي ويژه زنان در جوار تاسيسات نفتي منطقه ویژه
اقتصادی پارس

* پيگيري حضور زنان در تورهاي زيارتي و سياحتي برگزار شده در سازمان

* پيگيري حضور زنان شاغل در منطقه ویژه در تورهاي زيارتي و سياحتي سازمان
* مكاتبه و رايزني جهت اجراي طرح دوچرخهسواري زنان در منطقه ویژه اقتصادی

پارس

* مكاتبه و انجام دوره آموزشي آبدرماني ويژه زنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی

پارس

* همکاری در برنامهريزي اجراي نشست ورزشي با همكاري كارگروه ورزش امور

زنان و خانواده به ميزباني منطقه ويژه اقتصادي پارس در شهرستان جم براي
كاركنان و خانوادهها در  6ماهه دوم سال 96

* برنامهريزي برنامه يكساله توسعه ورزش و كوهنوردي زنان و درخواست اعتبار

برای اردوهاي مدنظر

* برنامهریزی و برگزاری كوهنوردي آهار  -شكراب برای همکاران زن شاغل در
شرکت نفت فالت قاره توسط مشاور امور زنان این شرکت

* برنامهریزی و برگزاری يوگا در طبيعت در بوستان بهشت مادران برای همکاران
زن شاغل در شرکت نفت فالت قاره توسط مشاور امور زنان این شرکت

* برنامهریزی و برگزاری ورزش همگاني در بوستان واليت برای همکاران زن شاغل
در شرکت نفت فالت قاره توسط مشاور امور زنان این شرکت

* برنامهریزی و برگزاری كوهپيمائي كلچال برای همکاران زن شاغل در شرکت
نفت فالت قاره توسط مشاور امور زنان این شرکت

* برنامهریزی و برگزاری ورزش همگاني در آبعلي برای همکاران زن شاغل در
شرکت نفت فالت قاره توسط مشاور امور زنان این شرکت
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* برگزاری جلسه با مدیرانعامل و مشاوران امور زنان شرکتهای ملی نفت ایران،

مناطق نفتخیز جنوب ،ملی حفاری ،بهداشت و درمان ،منطقه ویژه اقتصادی

پارسجنوبی ،نفت و گاز اروندان و همچنین کارکنان و خانوادههای آنها

* جلسه هماندیشی با مشاوران امور زنان شرکتهای تابعه شرکت مناطق نفتخیز

شناسايي مسائل
و مشكالت
خانوادههاي كاركنان
و ارائه راهكارهاي
عملي به منظور
كاهش آسيبها

جنوب و بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکالت آنها

* حضور در نشست تحكيم خانواده با موضوع بلوغ و مسائل جنسي كودك و

نوجوان

* انتشار سرمقاله در آوای مهر با عنوان :نویدی برای فرزندان زنان شاغل

* بازدید از کتابخانه و کالسهای قرآن در شهرک نفت در اهواز و برگزاری جلسه

با مسئوالن آنها

* پاسخگویی به تماسهای همکاران به صورت مستمر

* مصاحبه با نشریه آوای مهر با تیتر :تشکیل خانواده باالترین ارزش اجتماعی

جامعه است.

* انتشار سرمقاله آوای مهر با عنوان :امید به بهبود وضعیت حقوقی خانواده

تحكيم و تعالي
بنيان خانواده

شناسايي معضالت
* درخواست ارائه خدمات و تسهيالت ويژه به زنان دارای بیماری صعبالعالج
زنان سرپرست
خانواده و ارائه
* درخواست استفاده فرزندان غير تحت تكفل كاركنان زن از بهداشت و درمان
طرحهاي حمايتي
برقراري تعادل بين
كار و زندگي زنان
شاغل

* برگزاری کارگاه آموزشی «متوازنسازي و حفظ تعادل بين كار و زندگي»

* پيگيري طرح ايجاد مهد كودك همجوار در مناطق نفتخیز جنوب به درخواست

ترميم وضعيت
اقتصادي كاركنان

شبکه مشاوران آن شرکت

* پيگيري پرداخت كمك هزينه مهد کودک به کارکنان زن پيمانكار داراي فرزند
زير  6سال

* پیگیری مشکل دو شیفته شدن مدرسه شهرک نفت اهواز
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* برنامهریزی و هماهنگی جهت برگزاری  2كارگاه «مهارتهاي زندگي» در شرکت

متن

* برگزاری نشست تخصصي «خانواده ،تحوالت بنیادین عصر حاضر و چالشهای

پیشرو با رويكرد حل تعارض در روابط زناشويي و فرزندپروري» و دعوت از

کارکنان ،مدیران و روسای ستادی به همراه همسران جهت حضور در این نشستها

* برنامهریزی و هماهنگی برگزاری  9نشست تخصصي «خانواده» با رویکردهای

ارتقاي سطح
زندگي
مهارتهاي
قاره ،بهرهبرداری نفت و گاز شرق (سرخس) ،مناطق نفتخیز ،ملی حفاری ،نفت و
در رابطه با كاهش
گاز اروندان ،مدیریت اکتشاف ،شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ،شرکتهای
مشكالت كاركنان و
بهرهبرداری نفت و گاز کارون و مارون
خانواده
حل تعارض در روابط زناشويي و فرزندپروري در شرکتهای مناطق مرکزی ،فالت

* برنامهریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه «ارتقاء كيفيت زندگي زنان
شاغل» در شرکتهای زیرمجموعه

* نگارش و انتشار سرمقالهای با عنوان «خانواده ،نخستین سنگ بنای جامعه» در
ماهنامه آوایمهر

تحكيم و تعالي
بنيان خانواده

* حضور در نشست همانديشي تغييرات خانواده معاصر گروه مطالعات
جامعهشناختي خانواده در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران

* بازديد از شهركهاي شهيد تندگويان شركت نفت مناطق مركزي نفت و گاز
شرق (سرخس) و شهيد مهاجر شركت ملي گاز خانگيران سرخس

* هماهنگی و برگزاری جلسه با مديرعامل شركت پايانههاي نفتي در خصوص
مشکل كاركنان اقماري زن آن شركت

* برگزاری جلسه با نمایندگان کارکنان زن شاغل در شرکت پایانههای نفتی

* هماهنگی برگزاری جلسه با مدير توسعه منابع انساني در خصوص كاركنان

طراحي برنامههاي
بهبود كيفيت زندگي
* پیگیری مشکل پیش آمده برای کارکنان اقماری شرکت پایانههای نفتی ـ به
خانوادههاي اقماري
اقماري شركت پايانههاي نفتي

دلیل بخشنامه وزیر مبنی بر عدم حضور زنان در سمتهای اقماری ـ تا اخذ

بخشنامه جدید

* دریافت ایمیلها ،نامهها و درخواستهای کارکنان اقماری و پیگیری رفع

مشکالت آنها

* دیدار با مراجعین و همچنین پیگیری نامههای ارسالی جهت حل مشکالت

* پيگيري مسايل مربوط به خدمات رفاهي زنان در كمپهاي مسكوني منطقه ویژه
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چالشها

عناوينبرنامهها

تحكيم و تعالي
بنيان خانواده

تقويت ارزشهاي
اخالقي و فرهنگ
اسالمي در بين
كاركنان زن و مرد

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* برنامهریزی و برگزاری نشست تخصصی «نگاهي نو به شخصيت حضرت زينب

(س)

و نقش زنان در قیام عاشورا» در ایام ماه محرم (از مدیران و روسای ستادی به همراه

همسران جهت حضور ،دعوت بهعمل آمد)

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «زنان پا در رکاب امام عصر» در ماهنامه

آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «سیره پیامبر نیکی به زنان» در ماهنامه

آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «حجاب و عفاف مستلزم باور قلبی» در

ماهنامه آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «قدر؛ حرکت به سمت نور» در ماهنامه

آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «حضور پررنگ زنان در مراسم غدیر» در ماهنامه

آوایمهر

* نگارش و انتشار یادداشتی با عنوان «زینب شیرزن نهضت امام حسین » در
(س)

(ع)

ماهنامه آوایمهر

* برنامهریزی و هماهنگی برگزاری نشستهای تخصصی با عناوین« :نقش زنان
در قیام عاشورا»« ،نقش حضرت زینب در قیام عاشورا»« ،نقش حضرت زینب به

عنوان پیامآور نهضت عاشورا»« ،سير تاريخي زندگي حضرت زينب پيامآور نهضت
امام حسين» در شرکت ملی نفت و شرکتهای زیرمجموعه

* ارسال مطلبی تحت عنوان «نقش زنان در قیام عاشورا» ـ که به بررسی و تبیین

نقش زنان حاضر در آن واقعه میپرداخت ـ از طریق  eorgبرای همه همکاران (در
ایام اربعین حسینی)

* برگزاری نمایشگاههای عفاف و حجاب در شرکتهای نفت فالت قاره و مدیریت

اکتشاف

* پیگیری تخصيص اعتبار جهت تهيه سري سوم لباس فرم در شرکت نفت فالت
قاره

* برگزاری مسابقه عفاف و حجاب در شرکت ملی حفاری

* حضور در شوراي امر به معروف و نهي از منكر و تهیه گزارش از مطالب عنوان

شده و قابل پیگیری

* جلسه با نماینده بسیج خواهران جهت تعامل و گفتگو پیرامون فعاليتهاي حوزۀ

زنان در شركت ملي نفت و همافزايي با بسيج خواهران

* ارسال كارت تبريك سال نو ميالدي براي همكاران زن مسیحی
* هماهنگی و پیگیری جهت برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* برگزاری جلسه با مدیران شرکتهای زیرمجموعه و تالش در جهت اصالح

نگرشهای سنتی

پيشنهاد و برگزاري * انتشار نشریه آوای مهر و مصاحبه با مدیرانعامل و زنان توانمند در شرکت ملی
برنامههاي فرهنگي نفت و دریافت نظرات ایشان در خصوص ارتقا جایگاه شغلی زنان و تغییر نگرشهای

و آموزشي به
منظور اصالح
* توزیع کتاب حقوق زن در اسالم در کارگاههای آموزشی و معرفی کتب مرتبط
نگرشهاي عمومي
(از جمله نشستها و در نشریه آوای مهر
كارگاههاي آموزشي) * حضور در گردهمايي كميته جوانان
سنتی و رفع تبعیضهای کاری

* انتشار سرمقاله آوای مهر با عنوان :زنان مقصر بیکاری مردان نیستند

نگرشهاي
سنتي و نگاه
تبعيضآميز به
زنان

* حضور در نشست تخصصی تجربه زيسته زنان توانمند در پژوهشگاه علوم انساني

آگاهي بخشي به
كاركنان زن در حوزه * ایجاد کتابخانه در امور زنان و پیگیری ایجاد کتابخانه در امور زنان شرکتهای
جنسيت و مطالبات
زیرمجموعه با کتب ،نشریات و جزوات آموزشی مرتبط با حوزه زنان و مسائل آنها
جنسيتي
و مطالعات فرهنگي

* هماهنگي توزيع كتب مرتبط بین خانوادههاي ساكن در جم

* ایجاد زیر دامنه زنان و خانواده در سایت شرکت پایانههای نفتی

حضور فعال در
جلسات و شوراهاي
* حضور در جلسات شورای فرهنگی ،ستاد صیانت و حقوق شهروندی و شورای
سياستگذاري
و برنامهريزي در امر به معروف و نهی از منکر
راستاي ترويج نگرش * ارسال اخبار این امور به هفتهنامه مشعل
حساس به جنسيت
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* برنامهریزی و برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین خوشهبندیهای جامعه آماری

پروژههای پژوهشی این امور

* برنامهریزی و برگزاری جلسه فوکوس گروپ با نخبگان نفتی برای پروژه
«شناسایی باورهای کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقش های

اجتماعی زنان»

* تهیه صورتجلسه جلسه فوکوس گروپ ،دریافت نقطهنظرات نخبگان نفتی حاضر
در جلسه فوکوس گروپ و ارسال آنها به مدیر پژوهش

* مکاتبات مستمر با مدیر پژوهش و ارسال اصالحیه گزارشهای ناظران علمی،

صنعتی و کیفی در خصوص پروژهها و همچنین ارسال آنها به مجریان جهت لحاظ

کردن نقطهنظرات ناظران

* معرفی ناظران علمی امور زنان شرکت نفت به مدیریت پژوهش

شناسايي نيازهاي
پژوهشي مرتبط با
* معرفی همکاران صنعتی امور زنان شرکت نفت به مدیریت پژوهش
حوزه زنان شاغل،
* انجام هماهنگیهای الزم برای انجام مصاحبههای کیفی پروژه «بررسی عوامل
جنسيت و خانواده
* معرفی ناظران صنعتی امور زنان شرکت نفت به مدیریت پژوهش

نگرشهاي
سنتي و نگاه
تبعيضآميز به
زنان

موثر بر فرصتهای رشد و ارتقاء زنان در شرکت ملی نفت ایران و ارائه راهکارهای

آن»

* حضور در جلسات همانديشي پروژههاي پژوهشي و راهبرد آنها

* انجام قریب به  40مکاتبه جهت انجام امور مربوط به پروژهها

* انجام هماهنگیهای الزم جهت توزیع پرسشنامههای پروژه «شناسایی باورهای
کارکنان شاغل در شرکت ملی نفت ایران نسبت به نقشهای اجتماعی زنان» در
منطقه ویژه اقتصادی پارسجنوبی ،شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق و بهداشت

و درمان اصفهان

* هماهنگي مصاحبۀ مجري پروژۀ «بررسي عوامل مؤثر بر فرصتهاي رشد و

ارتقاي زنان در شركت ملي نفت و ارائه راهكارهاي آن» با چند نفر از بازنشستگان،

زنان توانمند و مدیر مرکز توسعه مدیریت در صنعت نفت

ايراد سخنراني و

* حضور در نشستهای هماندیشی در شرکتها وكارگاههاي آموزشي و سخنراني

مصاحبه در جلسات ابتداي جلسات در حوزه زنان و وظايف امور زنان و اهداف آن
و مجامع مختلف * هماهنگي انجام مصاحبه ماهنامه آواي مهر با زنان توانمند شاغل در شركت
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* راهاندازی کتابخانه تخصصی حوزه زنان و جمعآوری کتب مرتبط در آن

* پیشنهاد راهاندازی کتابخانه تخصصی زنان به مشاوران

* تهیه و توزیع کتاب بانوی آفتاب تالیف دکتر مرضیه محمدزاده بین کارکنان

* پیشنهاد تهیه و توزیع کتب« :بانوی آفتاب»« ،زنان ائمه(ع) و ائمه(ع) با زنان»

و «زنان پیامبر

(ص)

و پیامبر

(ص)

با زنان» بین کارکنان به مشاوران شرکتهای

شناسايي
كتب مرتبط
* معرفی کتب :نگاهی جامعهشناختی به ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی،
و معرفی و توزيع آن
دگرگونی در نقش زنان ،اصول و فنون مذاکره ،رازها و نیازهای موفقیت ایرانی،
بین همکاران
زیرمجموعه

دانشنامه شعر عاشورایی ،باجگیری عاطفی ،چگونه خرج کنیم تا همیشه پول
داشتهباشیم؟ در نشریه آوای مهر

* برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شرکت ملی نفت ایران
* تکثیر و توزیع جزوه آموزشی «مدیریت استرس»

تکثیر و توزیع جزوه آموزشی «خودباوری و اعتماد به نفس»

اطالعرسانی
و
ارتباطات

* انتشار  12شماره نشريه الكترونيكي “آواي مهر” و انتشار روي سايت شركت ملي

نفت ،سيستم اتوماسيون كاركنان ،ارسال به كليه مديران ارشد شركت ملي نفت،
شركتهاي تابعه و مشاوران شرکتهای تابعه جهت انتشار از طریق اتوماسیون
اداری شرکت متبوع خود

* مصاحبه با رئیس سرمایهگذاری طرحهای باالدستی شرکت نفت ،معاون

مدیرعامل در امور عملیات غیرصنعتی ،مشاور وزیر در امور زنان و خانواده ،مشاور

توليد
نشريه و خبرنامه

مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور زنان

* درخواست دیدگاه روسای روابطعمومی شرکتهای اصلی بعد از  3سال انتشار و

فعالیت آوایمهر و انعکاس در نشریه

* درخواست ارائه نقطهنظرات مدیرانعامل :پایانههای نفتی ،ملی حفاری ،رئیس
پژوهشگاه صنعت نفت ،رئیس سازمان حراست ،مدیر اکتشاف و رئیس بهداشت و

درمان صنعت نفت در مورد فعالیت آوایمهر و انعکاس در نشریه

* مجلد کردن  30شماره اول ماهنامه آوای مهر در  2نسخه (یک نسخه به موزههای
صنعت نفت ارسال شده و یک نسخه در امور زنان نگهداری میشود)

* مجلدسازی  30شماره اول ماهنامه آوایمهر در کلیه شرکتهای زیرمجموعه

جهت مطالعه همکاران
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 

* راهاندازی کانال مشاوران امور زنان در فضای مجازی و اطالعرسانی برنامهها
* تشكيل كانال تلگرامي امور زنان در شرکت نفت فالت قاره

* تشكيل كانال تلگرامي امور زنان در منطقه ویژه اقتصادی پارس

* ارسال عکسها و خبر برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی در

کانال تلگرام امور زنان و خانواده وزارت نفت ،مشاوران امور زنان شرکت ملی نفت،
همکاران نشریه مشعل و...

اطالعرسانی
و
ارتباطات

* ارسال فیلم و فایل صوتی کارگاههای برگزار شده به متقاضیان از طریق تلگرام

تشكيل گروههاي
اجتماعي در فضاي
مجازي /اطالعرسانی تخصصی و کارگاههای آموزشی

* سفارش و پیگیری تهیه بنر و استندهای اطالعرسانی آوایمهر و نشستهای
* تکثیر و توزیع جزوات آموزشی و اطالعرسانی بین همکاران

* ارسال اطالعات  3کنگره« :دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاههای
اجرایی»« ،سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروی ایران» و «نخستين

و بزرگترين كنگره ملي تحول و تعالي بانوان برندآفرين» به مشاوران شرکتهای
زیرمجموعه و درخواست اطالعرسانی جهت حضور همکاران در این کنگرهها و

همچنین اطالعرسانی از طریق اینترانت
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چالشها

عناوينبرنامهها

ت ملي نفت ایران
جزييات برنامهها و اقدامات در سطح شرك 
* پیگیری تخصیص بودجه به امور زنان

* تهیه گزارش از مراسم روز زن برگزار شده در سال گذشته برای مشاور وزیر در

امور زنان و خانواده

* ارسال نتایج تحلیل فرمهای نظرسنجی مراسم روز زن به مدیرعامل شرکت ملی

نفت و مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

* ارسال پیام تبریک برای همکارانی که سمتهای مدیریتی میگیرند

* ارسال پیام قدردانی از زحمات همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند
* تهیه سندهای آوایمهر و پیگیری پرداخت حقالزحمه پیمانکار
* دریافت گزارش عملکرد شبکه مشاوران

* تهیه محتوای نشریه آوای مهر و نسخهخوانی دقیق آن به منظور انطباق با
سیاستهای وزارت نفت

* انجام نظرسنجی در کارگاهها و نشستهای تخصصی و پیگیری دریافت تحلیل

فرمهای نظرسنجی و ارسال به مشاور وزیر در امور زنان و خانواده

* مطالعه کتب مرتبط با حوزه زنان و معرفی این کتب به سایر مشاوران

فعالیتهای
متفرقه

فعالیتهای جانبی در * مطالعه مقاالت مرتبط با حوزه زنان و بهرهگیری در انجام وظایف
* پیگیری اخبار مرتبط با حوزه زنان در نشریات و سایتهای خبری
حاشیه

اقدامات اصلی

* ارتباط با اساتید دانشگاه و فعال در مطالعات زنان

* افزایش فضای فیزیکی امور زنان (پیگیری تخصیص اتاق)

* پیگیری دریافت تنخواه برای امور جاری

* پیگیری دریافت علیالحساب

* برگزاری جلسات متعدد و هماهنگیهای الزم جهت برگزاری مراسم گرامیداشت

والدت حضرت زهرا

(س)

* پیگیری ساخت کلیپ برای نمایش در «نشست هماندیشی شبکه مشاوران امور

زنان و زنان توانمند با مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران»

* برگزاری جلسات توجیهی برای اساتید جدید معرفی شده جهت برگزاری

کارگاههای آموزشی

* برگزاری جلسات توجیهی مجری برای مراسم روز زن و «نشست هماندیشی

شبکه مشاوران امور زنان و زنان توانمند با مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران»

* اخذ نظرات اعضای کارگروه فرهنگی و ارتباطات پیرامون برگزاری روز زن و بحث

و تبادل نظر در این خصوص

* حضور در كارگاه آموزشي چكيدهنويسي كارگروه فرهنگي و ارتباطات

امور زنان شركت ملي نفت ايران
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