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تهيه و تنظيم:
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اسفند 3179

مقدمه
تاریخ جهان شاهد نقش عظشم و غمرقابش انكشار ننشان در کلمش اوش ر ننشداج اجعیشاعج
است .اوشرون کش وباحش ت سشه کشش رها جهشان وطشر اسشت ،نقش ننشان در ایش
فرآینششد ب ش ومششبان قاب ش ت ش جهج وششدنظر قششرار ارفع ش اسششت .براششبار کن ششران هششا،
جایگششا ننششان و نق ش آنهششا در
جلسششا  ،سششیمنارها و کنگششر هششا وعهششدد در وص ش
ت سه نمب شاهد ای ودعاسشت .اببعش بشا کیشج نكعش سشنیج وشجتش ان بش ایش و ش
نمب رسمد ک برابار اینگ ن برناو هشا ا یشا ایش وطلشه کش تشاکن ن نقش ننشان بش
عنش ان نمیششج ان جیهمششت جهششانِ در حششا ت سششه  ،نادیششد ارفعش شششد و بمششانگر وجش د
تبهمضا و نابرابر ها جنسمعج در نومن ها ا ناا ن نمب وج باشد.
جاوهشش انسشششانج ان عشششد حضش ش ر واقهشششج ننشششان در عرصش ش هشششا وخعلش ش بطیشششا
جبرانناپذیر دیشد و بش هیشم علشت در دو دهش اومشر درصشدد جبشران ایش نقمصش
برآوششد اسششت .بششرا رسششمدن بش تهششاد  ،برابششر و رف ش تبهمضششا و در نعمیش ت سششه
بهعر و کاوش تشر جاوهش  ،نمشان اسشت ننشان بع اننشد در فرآینشد تصشیم امشر در سشط
وخعل جاوه ششرکت کننشد .وعاسش ان در بسشمار ان کشش رها جهشان سش بش ایش
وساب ت جش چنشدانج نششد و صشرفا تهشداد ودشدود ان ننشان در پسشتهشا وشدیریعج
و وه ش تصششیم امششر بروششج ان ای ش کششش رها قششرار دارنششد .ایششران نمششب ان ایشش قاعششد
وسششعینج نمسششت .در هششر حششا بایششد ااعششان داشششت ک ش اوششرون ت انیندسششان ننششان و
وشششارکت کاوشش آنششان بششر پایشش برابششر  ،در هیشش نومنشش هششا ان جیلشش در فرآینششد
تصیم امر و ودیریت جاوهش یكشج ان پشم نمانهشا ت سشه پایشدار اسشت کش کشش ر
وا سخت بدان نمانوند است.
در ج ش اوهج ک ش هن ش ن تهششاد وطل ش و قاب ش قب ش وشششارکت عادالن ش نن و وششرد در
فهابمششتهششا اقعصششاد  ،اجعیششاعج ،فرهنگششج و سماسششج فششراه نشششد و فرصششت
ونص ان برون والقمشت و اسشعهداد افشراد برقشرار نگردیشد و فرآینشد ت سشه آنا نش کش
انعظار داشع ایش و فش نبش د  ،تشداو و ششعا ت سشه هنگشاوج ودقش وشجاشردد کش

نن و ورد دوششادو یكشدیگر ایش وسشل بمت را عهشد دار شش ند .ان سش دیگشر کسشه
وشششاغ وششدیریعج ت سش ننششان عششالو بششر آنكش ننششان را در وقابلش بششا تبهمضششاتج چش ن
وهمارهششا اسششعخداوج نششابرابر ،دسششعیبدها نششابرابر ،فرصششتهششا آوشش ن حرفشش ا
نششابرابر و اوكانششا نششابرابر در ارتقششا شششیلج ت انششاتر وششجکنششد ،سششبه بششاال رفششع
اععیادبشش ن شش  ،کسششه ه یششت وسششعق و بهبشش د و ششهمت و رشششد اجعیششاعج آنششان
وششجشش د کش کش جاوهش ان آن ونع ش وششجشش د .عششالو بششر ایش افششبای تهششداد ننششان
تدصششم کششرد دانشششگاهج در چنششد سششا اومششر شششایان ت ج ش اسششت ک ش بششبو بد ش
ودیریت ننان و نق آنان در ت سه را بم ان پم وطر وجساند.
اوش ر ننششان و وشان اد شششرکت ولشج ن ششت ایششران در راسشعا ارتقششا ششیلج ننششان ت انینششد
شششاغ در سششطن ای ش شششرکت در جهششت رف ش نمانهششا و وشششكال ننششان شششاغ تششال
وششجکنششد .هیچنششم را انششدان سششایت ای ش او ش ر ب ش آدر  zanan.nioc.irو حض ش ر
در فضا ویشان یكشج دیگشر ان اقشداوا ایش اوش ر جهشت ارتقشا دانش و آاشاهج ننشان
شاغ است.
ان دیگر فهابمت ها اوش ر ننشان و وشان اد ششرکت ولشج ن شت ایشران در راسشعا افشبای
ت انینششد و و دبششاور ننششان شششاغ  ،براششبار نشسششتهششا تخصصششج و کاراششا هششا
آو نشج وعهشدد بشا و ش عا وخعلش ان قبمش تش انافبایشج فشرد اجعیشاعج و ششیلج
ننششان ش شاغ  ،سششالوت جسششیج و روانششج ننششان شششاغ در ودششم کششار ،تدكششم بنمششان
وششان اد  ،وعشش اننسششان و اییششاد تهششاد بششم کششار و ننششداج ،حقشش انسششانج نن،
وطابها سانوانج با رویكرد جنسمعج و ...است.

چالشها 


نهاد
ساختارمند
برايرسيدگي

برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*برگزاري جلسات دوره اي با مشاوران امور زنان شركتهاي فرعي و
تابعه
ايجادكميته
*برگزاري جلسات توجيهي با مشاوران جديد امور زنان
راهبرديجهت *تشکيل كميته ستتادي از نمايدتدگان ب ت هتاي م تلتش شتامل
تبيينوظايف
نمايدده امور زنتان در وادتد برنامتهريتزي روابت عمتومي بازرستي
مصوبمشاورين مددكاري امور ورزش سالمت كتار بهداشتت نتانواده و ترستتاري
نانواده در بهداشت و درمان
امورزنان 
(جلساتدورهاي)  *تشکيل جلسات گزارشگيري و هماهدگي جهت برگزاري كارگاهها

در شركتهاي كارون مارون مسجدسليمان گچساران و آغاجاري
*برگزاري جلسات دورهاي در شركت نفت مداطق مركزي

بهامورزنانو
تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

همكاريو
*دضور در جلسات مشاوران امتور زنتان  4شتركت التلي و انجتا
هماهنگيپيوستهبا وظايش محوله
مشاورامورزناندر *دضور و هماهدگي دضور مشتاوران شتركتهتاي زيرمجموعته در
امورارجاعيو گردهمايي مشاورين امور زنان لدعت نفت
پيگيريمصوبات
نشستدورهاي

مشاورين 

چالشها 


برنامهها 


عناوين

الزامحضور
مشاوريندر
مجامع
سياستگذاريو

برنامهريزي 


نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
*تيگيري امکان دضور مشاور مديرعامل شركت ملي نفتت در امتور
زنان در شوراي ورزش
*عضويت مشاور امور زنان بهداشت و درمان در هيئت مديره سازمان
بهداشت و درمان و دضور در جلسات مرتب با كميته نيروي انستاني
و عضويت در كميته بهرهوري
*تيگيري دضور مشاور امور زنان شركت ملي نفت در كميته سالمت
*دضور مشاوران شركت هاي زيرمجموعه در شوراي ورزش شوراي
امر به معروف و نهي از مدکر شوراي بسيج شوراي فرهدگي و...
*دضور در كارگروههاي امور زنان و نانواده وزارت نفت

نهاد
ساختارمند
برايرسيدگي
بهامورزنانو
تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

توانافزايي

مشاورينزن 

*برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مشتاوران امتور زنتان بتر استا
دورههاي ابالغي امور زنان و نانواده وزارت نفت
*برگزاري دوره آموزشي "مديريت تغيير"
*برگزاري دوره آموزشي "مهارتهاي ارتباطي"
*برگزاري دوره آموزشي "مباني رفاه و سياستهاي اجتماعي"
*دضور مشاور امور زنان شركت نفت و گتاز تتار در كارگتاههتاي
آموزشي شايستگي محور با موضوع توانايي نقد
*دضور مشاور امور زنان شركت نفت و گاز تتار در دوره آموزشتي
فشرده HSE
*دضور مشاور امور زنان شركت نفت و گاز تار در كارگاه آموزشي
شايستگي محور با موضوع تفکر تحليلي
*دضور مشاور امور زنان شركت نفت و گتاز تتار در دوره فشترده
"مستددسازي و ثبت در آمونته" ويژه مديران
*دضور مشاوران امور زنان شركت نفت وشركت نفت و گاز تار در
كارگاه آموزشي شايستگي محور با موضوعات نالقيت و نوآوري و ارتباطات
*دضور در كارگروه آموزش امور زنان و نانواده وزارت نفت

چالشها 


برنامهها 


عناوين
شناسايي
تبعيضهاي

جنسيتيدر
فرآيندهاي
برنامهريزي،

سياستگذاريو

مديريتي 

ايجاد
فرصتهاي

برابر 

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
*بررسي و شداسايي تبعيضهاي ايجاد شتده بته دليتل عتد وجتود
قوانين شفاف يا برنوردهاي سليقهاي
*ارائه تيشدهاداتي در نصوص بتازبيدي طترا استتعداديابي زنتان در
لدعت نفت
*متتكاكرات شتتفاهي بتتا متتديرعامل و متتديران ارشتتد در نصتتوص
اولويت دهي به زنان توانمدد و امکتان انتصتاآ آنهتا در ستمتهتاي
مديريتي
*برگزاري كارگاه آموزشي شکستن سقش شيشتهاي بتراي كاركدتان
شركت نفت و گاز تار

شناساييو
*بررسي درنواست ها و مشکالت والله از طريق تما هاي تلفدي
طبقهبندي

نامه يا ايميل همکاران زن و ارجاع به مديران مربوطه جهت دل آنها
مشكالتشغلي *بررستتي و تيگيتتري جهتتت شتتدانت مشتتکالت زنتتان شتتاغل در
زنانشاغلوارائه شركتهاي فرعي وتابعه و تالش جهت رفع آنها
راهكارهايمناسب 
*انجتتتا مکاتبتتتات مستتتتمر بتتتا وادتتتدهاي نتتتدمات رفتتتاهي و
برنامهريزيجهت برنامهريزيهاي مداسب در راستاي تحقق عدالت

بهرهمنديعادالنه *برگزاري كوهپيمايي بتراي كاركدتان شتركت نفتت فتالت قتاره و
نانواده هاي آنها (ارتفاعات طالقتان دشتت هتويج آهتار -شتکراآ
زنانشاغلاز
بوستان واليت و )...بتا هتدف تحکتيا نتانواده و ستالمت زنتان بتا
منابع،امكانات،
همکاري بسيج
فرصتهاو

*اعتتزا همکتتاران توانمدتتد و فعتتاك شتتركت نفتتت فتتالت قتتاره در
تسهيالت 
فعاليتهاي فرهدگي به مشهد مقد

چالشها 


نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
*بررسي قوانين و مقررات و ب شدامهها و ارائه تيشتدهاد جهتت رفتع
موانع ارتقا زنان در سطح شركت
احصامشكالت *ادصا مشکالت دقوقي كاركدان زن از نامته هتاي والتله و متوارد
زنانبرايارتقا  گزارش شده
*درنواست گزارش از مديريت مدتابع انستاني در نصتوص اقتدامات
انجا شده جهت ارتقا وضعيت زنان
*شداسايي و معرفي زنان مستعد و توانمدد به مديرعامل بته لتورت
شناساييزنان ساالنه
مستعدوبرجسته  *ارساك نامه فرانوان طرا استعداديابي زنان در لدعت نفت به كليته
مشاوران و كاركدان و تيگيري دضورفعاك مشاوران در اطالعرساني
ارائهطرحهاو

برنامههايعملي

مناسبجهت

تحقق
شايستهساالري  ارتقاومشاركت

زنانشاغلدرهمه

*استداد مکاتبات به ابالغيه هيات دولت مبدي بر دضور  03درلدي
زنان و جوانان در مدالب مديريتي

سطوحسازماني 
*برگزاري كارگاه آموزشي "شکستتن ستقش شيشتهاي" در شتركت
نفت و گاز تار
*برگزاري كارگاه آموزشي "ارتقا سالمت و كيفيت زندگي شاغلين با
رويکرد علا و هدر نودمراقبتي" در شركت نفت و گاز تار
تدوينبرنامههاي *برگتتزاري كارگتتاه آموزشتتي "كاربستتت تئتتوري انت تتاآ در روب ت

توانافزاييزنان  زناشويي و فرزندتروري" در شركت نفت و گاز تار

*برگزاري يك دوره آموزشتي در راستتاي نامگتكاري امستاك تحتت
عدوان "ساك لرفهجويي اقتصادي" در شركت متن
*برگزاري كارگاه آموزشتي "تتوانافزايتي فتردي و اجتمتاعي زنتان
شاغل" در مديريت اكتشاف

چالشها 


تحقق

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
*تيشدهاد زنان توانمدد دائز شراي براي انك مدالتب متديريتي بته
پيشنهادبه
كارگيريزناندر مديران مدابع انساني
*تيشدهاد و انتصاآ مديريت مدابع انساني شركت شركت بهرهبرداري
سمتهاي

نفت و گاز شرق
مديريتي 


شايستهساالري  حضوردرهيات
*دضور مشاور بهداشت و درمان در هيئت مديره سازمان
مديرههاي

*دضور مشاور امور زنان و نانواده مداطق نفت يز جدوآ در جلستات

شركتهاياصلي هيئت مديره و نشستها و جلسات استانداري در نوزستان
وفرعي 
تضمينحمايت
مديراندرشرايط
تهديداتسازماني -
اززنانشاغل 

برقراريامنيت

برقراريامنيت

شغلي 

اخالقيبراي
كاركنانزندر
محيطسازماني
(بهويژهكاركنان
مجردومطلقه) 

*دضور در نشست ت صصي "امديت انساني زنان از نگتاه قترآن" و
بهرهبرداري از اطالعات ارائه شده
*دعوت از مشاوران شركتهاي زيرمجموعه جهت دضور در نشست
ت صصي "امديت انساني زنان از نگاه قرآن"
*دضور مشاور مديرعامل شركت ملي نفت در امور زنتان در شتوراي
امر به معروف و نهي از مدکر و جلسه با دبير شوراي مركزي وارائته
تيشدهاد در اين دوزه
*دضتتور مشتتاوران در شتتوراي امتتر بتته معتتروف و نهتتي از مدکتتر
شركتهاي فرعي وتابعه
*دضور مشاور بهداشت و درمان در كميته امر به معتروف و نهتي از
مدکر و دمايت از برنامههاي مرتب با امديت انالقي زنان

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

پيگيريدعاويو
مشكالتسازماني *تيگيري كاريابي زنان شتاغل در نتارب بته محتل ستکونت نتود
ازطريقمراجع همچدين از تهران به نارب در شركت تايانههاي نفتي
ذيربطدرصنعت 

ايجادتسهيلدر
جابهجاييو

كاريابيزنان 

*ارتباط مستمر با واددهاي زيترب جهتت ايجتاد بستتر الز بتراي
جابهجايي و كاريابي كاركدان زن
*دضور مشاوران امور زنان در كميتههاي انساني دريافت اطالعتات
ارتباط مستمر با مددكاري و واددهاي مرتب

برقراريامنيت
شغلي 
*دضور در كارگروه الالا مقررات امور زنان و نانواده وزارت نفت
*تيگيري انجا معايدات دوره اي براي ترسدل قترارداد متدت موقتت
ستاد
همكاريدر
بازنگريواصالح *مکاتبات متعدد جهت رفع مشکالت و محدوديتهاي سازماني زنان
قوانينومقرراتو شاغل در مداطق نفت يز جدوآ
دستورالعملهاي *تيگيري امکان استفاده زنتان شتاغل در مدتاطق نفت يتز جدتوآ از

مدازك سازماني
الزم 
*بررسي نحوه امتيازدهي واگكاري مدازك مسکوني به كاركدان زن در
مداطق عملياتي

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*تيگيري ت صيص ساعتهاي مداسب به ورزش زنان بتا توجته بته
دسترسيبرابربه
نق آنها در نانواده
مجموعههاي

*هماهدگي با باشگاههاي همجوار شركت بهيدهسازي جهت استتفاده
ورزشيوآموزشي  همکاران زن

تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان

*تيگيري افزاي ساعت ورزش زنان شاغل شركت نفت و گاز تار
برخوردارياز
عالوه بر لبح و عصر
امكاناتو
*ت صيص است ر باشگاه شماره دو در روزهاي تتدجشتدبه بته زنتان
تجهيزاتورزشي
شاغل در شركت نفت و گاز تار
متناسبباشرايط *تيگيري هاي مستمر در جهت ايجاد محيطي در جوار اماكن ورزشي
زنان 
براي نگهداري كودكان زنان شاغل در مداطق نفت يز جدوآ

شاغلدر
محيطكارو

بهرهمندياز


خانواده

امكاناتومربي
مناسببراي

*طرا موضوع كمبود مربي باشگاه شهداي نفت و تيگيري تا مرتفتع
شدن اين مشکل

ورزشقهرماني 

*ايجاد اين امکان در برني شركتها با مساعدت مديرعامل
بهرهمندياز

*تيگيري برقراري تداسب بهره مددي ترسدل از امکانات ورزشتي بته
ساعاتورزشي
نسبت جمعيت ترسدل زن و مرد
حينكاروساعات *دضور در كارگروه ورزش امور زنان و نانواده وزارت نفت
مناسب 

چالشها 


تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان
شاغلدر
محيطكارو
خانواده

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
*تيگيري انجا معايدات دورهاي ترسدل قراردادي ستاد
مامايي درمانگاه مركزي نفت
*تيگيري از سرگيري فعاليت ب
*تيگيري برگزاري مجدد دوره هتاي آموزشتي كاركدتان اقمتاري بته
همراه نانواده
*برگزاري كارگاه آموزشي "سرطانهاي شايع زنان"
*ارائه شانصهاي سالمت كار زنان شاغل به مشاوران امور زنان
*دضور در نشست ت صصي شانص هاي سالمت كار زنان شاغل با
دضور رئيس امور سالمت كتار و  HSEستازمان بهداشتت و درمتان
لدعت نفت در نصوص شانصهاي ستالمت كتار و تحليتل نتتايج
معايدات شغلي زنان شاغل
*برگزاري دوره آموزشي نودمراقبتي در شركت بهيدهسازي
*برگزاري دوره آموزشي نودمراقبتي در شركت نفت نزر
توسعهبرنامههاي

*برگزاري همتاي هتاي تربيتت ستفيران ستالمت زنتان در زميدته
مراقبتيدرزمينه
سالمت جسمي و رواني زنان شاغل به مدظور تترويج نتودمراقبتي و
سالمتجسميو
ارتقا سالمت نانواده (عدتاوين دورههتا بررستي ستالمت جستمي و
روانيزنان 
رواني راههاي تيشگيري از بيماريهاي غيتر واگيتر ماندتد سترطان
ديابت فشار نون و ....و مديريت در دوادث و باليا)
*تيشدهاد برگزاري كارگاههاي سفيران سالمت براي همکتاران مترد
شركت فالت قاره
*برگزاري كارگاه هاي آموزشي "آشدايي با هدر نتودمراقبتي و دفت
سالمت" در مديريت اكتشاف
*راه اندازي سايت زنان شركت نفت و گتاز تتار و ارائته مطالتب و
گزارشات آموزشي جهت استفاده همکاران زن ( 22مطلب آموزشي 7
معرفي كتاآ و  4فيلا آموزشي در اين سايت بارگكاري شدهاست).
*ارساك تاورتويدتهاي آموزشي از قبيل تيشگيري از سرطان ديابتت
و انواع آن كاتحركي مزاج شداسي و ...بته لتورت فايتل از طريتق
اتوماسيون براي كليه زنان شاغل در نفت و گاز تار

چالشها 


تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان
شاغلدر
محيطكارو
خانواده

برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*دضور در كارگتاه آموزشتي "دفت ستالمتي بتا رويکترد افتزاي
سالمت بدني"
*برگزاري كارگاه آموزشي "سرطانهاي شايع زنتان" در بهداشتت و
درمان اهواز
*برگزاري كارگاه آموزشي "ارتقا سالمت و كيفيت زندگي شاغلين با
رويکرد علا و هدر نودمراقبتي" براي كاركدان شتركت نفتت و گتاز
تار
*برگزاري دوره هاي روانشداسي و نودمراقبتي مدون و هدفدار بتراي
نانوادهها و زنان شاغل در شركت بهرهبرداري نفت و گاز شرق
*برگزاري كارگاه آموزشي "ارتقا سالمت زنتان" در مدتاطق نفت يتز
توسعهبرنامههاي

جدوآ
مراقبتيدرزمينه
*برگزاري كارگتاه هتاي آموزشتي "هدتر و دانت نتودمراقبتي" در
سالمتجسميو
مداطق نفت يز جدوآ
روانيزنان 
*برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زميدته توانمددستازي كاركدتان در
شرف بازنشستگي
* انجا مددكاري و مشاوره كاركدان زن در شركت تايانههاي نفتي
*برگزاري كارگاه آموزشي نودمراقبتي بتا رويکترد افتزاي فعاليتت
بدني در شركت تايانههاي نفتي
*تيشدهاد و تيگيري برگتزاري برنامتههتاي تفريحتي ورزشتي بتراي
همکاران زن و نانوادههاي كاركدان از امور ورزش
*دضور مشتاور امتور زنتان بهداشتت و درمتان در كميتته ستالمت
مشاورين زنان در وزارت نفت و توليد مستددات موردنياز

چالشها 


تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان
شاغلدر
محيطكارو
خانواده 

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
*تالش در برقراري و ارائه تسهيالت رفاهي اضافه كاري و وا هاي
ارائهبرنامههاي

بدون بهره براي همکاران زن مبتال به بيماريهاي لتعبالعتالج در
حمايتيدرزمينه
مديريت اكتشاف
بهداشتودرمان
*انك سهميه محمودآباد و زائرسراي نفت بتدون نوبتت بتراي زنتان

زنانآسيبديده  داراي بيماري ناص در مديريت اكتشاف
*همکاري و تعامل امور زنان بهداشت و درمان با وادد متددكاري در
اين مورد
*همتتاهدگي دضتتور كارشتتدا تغكيتته ستتازمان بهداشتتت و درمتتان
نرمشهر در شركت اروندان و مشاوره و ارائه اطالعات درمورد تغكيته
سالا در نانواده و محي كار
*معرفي زنان آسيبديده شركت نفت فالت قاره به وادد مددكاري
*برگزاري هماي با عدوان "ستالمت بتانوان ستالمت جامعته" در
شركت نفت فالت قاره
ارائهبرنامههاي *ارائه ندمات مشاوره اي رايگان در مورد معضالتي همچون طتالق

حمايتيدرزمينه اعتياد انتالفات بين همسران نودكشتي مشتکالت ارتبتاطي بتين
بهداشتودرمان فرزندان و والدين و ...و تالش جهت رفع و كاه اين مشتکالت بتا
رعايت الل محرمانه بودن اطالعات مربوطه در شركت تايانتههتاي
زنانآسيبديده 

نفتي
*كمك مالي به بيماران ناص
*توزيع كارت لحت سالمت به كاركدان شاغل در مدتاطق نفت يتز
جدوآ
*اجراي طرا هاي غربالگري زنان در مداطق نفت يز جدوآ
*دضور در نشست ت صصي آسيب شداسي تتس از جتدايي (فقتدان
طالق و مرب)
*دضور در نشست ت صصي تدهايي

چالشها 


تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان
شاغلدر
محيطكارو
خانواده 

برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*دضور در كارگروه فرهدگي امور زنان و نانواده وزارت نفت
*تيگيري ايجاد زمين اسکيت در سرنس
*هماهدگي تيگيري و برگتزاري طترا اوقتات فراغتت فرزنتدان در
سرنس
*هماهدگي و تيگيري طرا جامع فرهدگي و رفاهي براي نانوادههتا
در سرنس
*توزيع تعدادي بلي جشدواره بين همکتاران زن شتاغل در شتركت
نفت و گاز تار به مداسبت دهه فجر
*تحويل بسته فرهدگي به كليه كاركدان زن شركت نفت و گاز تار
(پيگيري)ايجادو شاغل در تهران و عسلويه به مداسبت روز زن
افزايشامكانات *تيگيري امکان استفاده همکتاران زن از استت ر  9دي و مجموعته
تفريحي،رفاهي ،آبفا
ورزشيوفرهنگي *برگزاري اردوي يك روزه درون استاني براي زنان شاغل در شركت
اروندان به همراه فرزندانشان
برايزنانو
*برگزاري مسابقات قرآني ويتژه همکتاران و همستران از  6مدطقته
خانوادهها

عملياتي در بوشهر
*برگزاري برنامههاي ورزشي از جمله كوهتيمتايي و ورزش همگتاني
در شركت نفت فالت قاره
*تيگيري مستمر از طريق جلسته كميتته ارتقتای كيفيتت زنتدگي در
شهرک ها جهت بهبتود وضتعيت زنتدگي و امکانتات متورد استتفاده
نانوادهها در شهرکهاي نفت شركت نفت و گاز شرق
*برگزاري تيادهروي نانوادگي در مداطق عملياتي جهت ايجاد نشتاط
وهمدلي نانوادهها در شركت تايانههاي نفتي

چالشها 


برنامهها 


عناوين

تامينرفاهو

(پيگيري)ايجادو

ارتقاسطح

افزايشامكانات

سالمتزنان

تفريحي،رفاهي،

شاغلدر

ورزشيوفرهنگي

محيطكارو

برايزنانو

خانواده 

خانوادهها


شناساييمسائلو
مشكالت
تحكيموتعالي
بنيانخانواده 

خانوادههاي

كاركنانوارائه
راهكارهايعملي
بهمنظوركاهش
آسيبها 


نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
*برگزاري مسابقه ورزشي بته مداستبت هفتته ورزش و تددرستتي در
شركت تايانههاي نفتي
*برگتتزاري اردوهتتا و مستتابقات ورزشتتي در رشتتتههتتاي شتتدا دارت
تيراندازي آمادگي جسماني و ...در مداطق نفت يز جدوآ
*تيگيري ايجاد مهتدكودک در جتوار ستانتمانهتاي اداري مدتاطق
نفت يز جدوآ
*برگزاري كال هاي هدري آشپزي ترورش گتل و گيتاه شتيريدي
تزي و ...براي زنان شاغل در مداطق نفت يز جدوآ
*برگزاري جلسات متعدد براي بررسي و ريشهيابي مشکالت كاركدان
زن و نانوادهها در سرنس
*برگتتزاري كارگتتاه آموزشتتي "كاربستتت تئتتوري انت تتاآ در روابت
زناشويي و فرزندتروري" براي كاركدان شركت نفت و گاز تار
* برگتتزاري كارگتتاههتتاي "تحکتتيا بديتتان نتتانواده بتتا محوريتتت
فرزندتروري" در مداطق نفت يز جدوآ
*دضور در كارگاه آموزشي "آشدايي با تکديكهاي ش صيتشداسي"
*برگزاري دوره آموزشي با محوريت تدظيا روابت در نتانواده دتل
تعارض در زندگي زناشويي و فرزندتروري در مداطق نفت يز جدوآ
*دريافت اطالعات سالمت و برنامهريزي در دوزه بهداشت و درمتان
براي كاه آسيبها
*تالش جهت شداسايي آسيبها و مشکالت نانوادههتاي كاركدتان
متترد بتتومي متتدار و ادارات تهيتته فهرستتتي از مشتتکالت و
برنامه ريزي و دضور كارشداستان و تزشتکان مت صتص در شتركت
تايانههاي نفتي جهت رفع مشکالت
*دضور در نشستت ت صصتي "نوجتواني و اتال فرزنتدتروري در
زمانه ترتد كدوني"
*دضور در نشست آموزشي "هدر نتودمراقبتي بتا رويکترد تيشتگيري و
درمان استر و اضطراآ"

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

شناساييمسائلو *عد امکان ارائه طراهاي دمايتي به دليل تدوع قترارداد ترستدل و
معضالتزنان محدوديتهاي قانوني
سرپرستخانواده *شداسايي زنان سرترست نتانواده و معرفتي آنهتا بته اداره بهبتود و
وارائهطرحهاي محي كار جهت استفاده آنها از قانون كاه ساعت كاري در مداطق

نفت يز جدوآ
حمايتي 

*برگزاري كارگاه آموزشي "تعادك بين كار و زندگي" در مدطقه ويژه
*تيگيري ايجاد اتاق مشاوره و استفاده از ندمات مشتاور مجترآ در
مديريت اكتشاف
برقراريتعادلبين *برگزاري كارگاه آموزشي "نانواده و تحوالت بديادين عصر داضر و
تحكيموتعالي
كاروزندگيزنان اال هاي تي رو" براي كاركدان مديريت اكتشاف
بنيانخانواده 
*برگزاري كارگاه آموزشي "توانمددستازي فتردي و شتغلي بهبتود و
شاغل 
كيفيت زندگي در شراي كار اقماري" در شركت تايانههاي نفتي
*برگزاري دورههاي "متوازن ستازي اشتتغاك و نتانواده" در مدتاطق
نفت يز جدوآ

*شداسايي لددوقهاي ارائتهدهدتده تستهيالت متالي بته ترستدل و
تيگيري ايجتاد امکتان استتفاده ترستدل قتراردادي از لتددوقهتاي
ترميموضعيت قرضالحسده
اقتصاديكاركنان  *تيگيري اعماك طرا طبقهبددي مشاغل براي ترسدل مدتموقت
*تيگيري دكف ماليات از هزيده بهبود معيشت كاركدان مدتموقت

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*برگتزاري جلستات متتدظا آمتوزش و مشتاوره بتتراي نتانوادههتتاي
كاركدان در سرنس
*برگزاري كارگاه آموزشي "( "TAتحليل رفتار متقابتل) در شتركت
نفت و گاز تار
*برگتتزاري كارگتتاههتتاي آموزشتتي بتتا محوريتتت وادتتد متتددكاري و
موضوعات ازدواج موفق مهارتهتاي زنتدگي متدير ستبز مهتارت
ارتباط زوجين مهارتهاي فرزندتروري انت اآ تي از ازدواج معيار
انت اآ همسر و شريك زندگي در شركت نفت فالت قاره
*برگزاري كارگاه آموزشي "مادران كارآمد در آسيبهاي اجتمتاعي"
در شركت نفت فالت قاره
*برگتتزاري كارگتتاههتتاي آموزشتتي "تحتتوالت درون" در متتديريت
ارتقايسطح
مهارتهايزندگي اكتشاف

تحكيموتعالي دررابطهباكاهش *برگزاري دورههاي آموزشي مهارتهاي زندگي هر دو ماه يتك بتار
بنيانخانواده 
جلسات مشاوره نصولتي بتراي نتانوادههتا در شتهرکهتاي نفتت
مشكالتكاركنان
شركت نفت و گاز شرق
وخانواده 
*برگزاري كارگاههاي آموزشي در زميده بهداشت رواني در نتانواده و
جامعه در مداطق نفت يز جدوآ
*دضور در كارگاه آموزشي "آشدايي با تکديكهاي درمان نگرانتي و
نودكدترلي"
*دضور در كارگاه آموزشي "مهارتهاي ارتباطي زوجين"
*دضور در نشست ت صصي "كاربست تئتوري انت تاآ در افتزاي
نشدودي و رضايتمددي از زندگي"
*دضور در نشست ت صصي "نگاه عاشقانه زندگي كارآمد"
*دضور در نشستت ت صصتي "عشتق و محبتت و كاربستت آن در
زندگي نانوادگي و اجتماعي"

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
چالشها 

*ايجاد و تشکيل كميته ارتقای كيفيت زندگي در جهت بهبود كيفيتت
زندگي نانوادههاي كاركدان اقماري شركت بهره برداري نفتت و گتاز
شرق
*برگزاري دورههاي آموزشي ويژه ترسدل اقماري و نانوادههاي آنها
*اجراي طرا "دوره نشتاط" ويتژه نتانوادههتاي كاركدتان اقمتاري
مدطقه ويتژه در  03شهرستتان -كته تتراكا جمعيتتي نتانوادههتاي
كاركدان اقماري در آن زياد است-
*برگتزاري كارگتتاه آموزشتتي بتراي همستتران همکتتاران اقمتتاري در
مديريت اكتشاف
*برگزاري مشاوره نانواده يك روز در هفته براي كاركدان نفت فالت
قاره -كه بعضاً همکاران اقماري از اين ندمات استفاده ميكددد-
*برگزاري  8دوره آموزشي مهارتهاي ارتباطي والدين با فرزندان در
طراحيبرنامههاي

زندگي اقماري براي كاركدان شاغل در سکو در شتركت نفتت و گتاز
بهبودكيفيت
تحكيموتعالي
تار

بنيانخانواده 
زندگيخانوادههاي *برگزاري كارگاه آموزشي مهارتهاي دل تعارض در نتانواده بتراي
اقماري 
كاركدان اقماري شركت نفت و گاز تار
*ارائه مشاوره در مداطق عملياتي نارب در شركت تايانههاي نفتي
*برگزاري كارگاه تحکيا بديتان نتانواده-بهبتود كيفيتت زنتدگي در
شراي اقماري در شركت تايانههاي نفتي
*برگزاري  2كارگاه آموزشتي روانشتدانتي بتراي كاركدتان اقمتاري
شركت نفت و گاز تار
*دضور نانواده هاي كاركدان اقمتاري در جزيتره نتارب بته عدتوان
ميهمان نوروزي در شركت تايانههاي نفتي
*برگزاري جشن تجليل از بازنشستگان اقماري در شركت تايانههتاي
نفتي
*استفاده محدود از ترواز به لورت رايگان بتراي كاركدتان اقمتاري
شركت تايانههاي نفتي

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

( )

روز زن و مقا

*برگزاري مراسا گراميداشت والدت دضرت زهرا
مادر
*برگزاري دو دوره آموزشي با عدتوان "زيستت انالقتي" در مدطقته
ويژه
*همکاري با شوراي امر به معتروف و برگتزاري مستابقه كتتاب واني
كتاآ "واجب فراموش شده" در شركت نفت فالت قاره
*دضور در كارگاه آموزشي "تعامل سازنده براي زندگي مطلوآ"
*برگزاري كارگاه آموزشي "رابطته كيفتي متديريت تعتارض بستتر
نشدودي زندگي مشترک" در شركت نفت مداطق مركزي
ارزشهاي

تقويت
*بازديد مشاور امور زنان شركت نفت فالت قاره از آسايشتگاه ثتارا...
تحكيموتعالي اخالقيوفرهنگ
در والدت اما دسن مجتبي
بنيانخانواده  اسالميدربين *برگزاري ادد دوره نمايشگاه عفتاف و دجتاآ در مدتاطق نفت يتز
كاركنانزنومرد  جدوآ و شركتهاي تابعه
*برگزاري ادد دوره نمايشگاه عفاف و دجاآ در مديريت اكتشاف
*دضتتور در نشستتت ت صصتتي "توانمدتتديهتتاي الز قبتتل از
بازنشستگي"
*برگزاري دورههاي آموزشي رفتار ستازماني سلسته مراتتب ارتبتاط
سازماني و فرهدگ سازماني در شركت تايانههاي نفتي

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

پيشنهادوبرگزاري *الالا نگرش عمومتي از طريتق جمعآوري ناطترات زنان شهيده
برنامههاي

و وليت نامه و ناطرات شهتدا در شركت نفت فالت قاره و ارساك از
فرهنگي،آموزشي طريق  eorgبه لورت روزانه براي كليه همکاران
واجتماعيبه
*مشاركت در برگزاري همتاي "تفکتر انتقتادي" بتراي متديران و
منظوراصالح
روساي ستادي و عملياتي در شوراي امتر بته معتروف شتركت نفتت
فالت قاره
نگرشهاي

عمومي(ازجمله *دضور در سميدار "سوادآبي ظرفيتت ستازي اجتمتاعي بتا رويکترد
نانواده"
نشستهاو

*دضور در كارگروه محي زيست امور زنان و نانواده وزارت نفت
كارگاههاي

نگرشهاي


آموزشي) 

سنتيونگاه
تبعيضآميزبه

زنان 
*اطالع رساني و بارگتكاري مطالتب مترتب روي ستايت امتور زنتان
شركت ملي نفت
*تيادهسازي متن س دراني دكتر موالوردي با موضوع "مدشور دقوق
آگاهيبخشيبه
شهروندي" و ارائه به امور زنان و نانواده وزارت نفت مشاوران امتور
كاركنانزندر
زنان بارگكاري روي سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران
حوزهجنسيتو
*دضور در كارگروه فرهدگي و اطتالعرستاني امتور زنتان و نتانواده
مطالباتجنسيتي  وزارت نفت
*انتشار ناللهاي از مستددات و جتزوات مترتب در ستايت شتركت
نفت و گاز تار

چالشها 


برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

حضورفعالدر
*دضور مشاور مديرعامل شركت ملي نفت در امتور زنتان در كميتته
جلساتو
سالمت
شوراهاي
*دضور مشاور امور زنان مدطقه ويژه در شوراي سياسگكاري شوراي

سياستگذاريو نظا تيشدهادات كميته تکريا و رضايتمددي و شوراي سالمت

برنامهريزيدر *دضور مداو مشاور امور زنان شركت ارونتدان در كليته جلستات و
راستايترويج شوراهاي سياستگكاري شهر نرمشتهر و استتان و شتركت در كليته
نگرشحساسبه جلسات استانداري نوزستان و فرمانداري شهر نرمشهر
جنسيت 

نگرشهاي

سنتيونگاه
تبعيضآميزبه

زنان 

*تيگيتتري و همکتتاري در انجتتا فازهتتاي كمتتي و كيفتتي "تتترو ه
شداسايي باورهاي كاركدان شاغل در شركت ملي نفت ايتران نستبت
به نق هاي اجتماعي زنان"
*تيگيري و همکاري در انجا فازهاي كمي و كيفي "ترو ه بررستي
عوامل موثر بر رشد و ارتقا زنان شاغل در شركت ملي نفت ايران"
شناسايينيازهاي *تيگيري اجراي ترو ه تژوهشي "الگوي نانواده سالا بر مبداي تاثير
آموزشهاي مبتدي بر توانافزايي روانشدانتي و سبك دل تعارض در
پژوهشيمرتبط
بهبود كيفي زندگي نانوادههاي اقماري و ساكن" توس شركت نفت
باحوزهزنان
مداطق مركزي
شاغل،جنسيتو
*تعامل با دانشگاه شهيد بهشتي با همکاري وادد ندمات درمتاني و
خانواده 
استفاده از اساتيد مجرآ به لورت رايگان جهت برگزاري كارگاههاي
آموزشي براي ترسدل شركت نفت فالت قاره
*اطالعرساني موضوعات تاياننامههاي دانشجويي در دتوزه زنتان و
نانواده ابالغي از سوي امور زنان و نانواده وزارت نفت
*دضور در جلسات توجيهي ترو ههاي تژوهشي امور زنان
*دضور در كارگروه تژوه امور زنان و نانواده وزارت نفت

چالشها 

نگرشهاي

سنتيونگاه
تبعيضآميزبه

زنان 

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات
برنامهها 


عناوين
*س دراني مشاور مديرعامل شركت ملي نفت در امور زنان در مراسا
( )
ايرادسخنرانيو گراميداشت والدت دضرت زهرا
مصاحبهدر
*س دراني در مراسا بزرگداشت اهلمين سالگرد انقالآ استالمي و
جلساتومجامع تبيين جايگاه امور زنان در شركت نفت نزر
*دضور مشاور امور زنان نفت نزر در كليه جلستات هتاانديشتي بتا
مختلف 
مديران ارشد شركت نفت نزر
*راهاندازي كتاب انه ت صصي امور زنان شركت ملي نفت ايران
شناساييكتب *معرفي كتب مرتب با دوزه زنان از طريق سايت امور زنان شتركت
مرتبطومعرفيو ملي نفت
توزيعآنبين
*اهدا كتاآ "تئوري انت اآ اراده به نردورزي" از طرف امتور زنتان
همكاران 
مدطقه ويژه به زنان شاغل در اين مدطقه
توليدنشريهو
خبرنامه 

*ارتباط مستمر با هفتهنامه مشعل و استفاده از ظرفيتت ايتن نشتريه
براي اطالعرساني در دوزه رنان

*راهاندازي سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران
*رونمايي از سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران و اطالعرستاني
اطالعرساني

به مديران و همکاران
وارتباطات
*راه اندازي كاناك سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران در فضتاي
تشكيلگروههاي مجازي و بارگكاري اطالعات مفيد و مرتب با دوزه زنان و نانواده

اجتماعيدرفضاي *ايجتتاد آرشتتيو فتتيلا عکتتس لتتوت و تاورتويدتتت از كارگتتاههتتا و
نشستهاي ت صصي امور زنان از ساك  94تتا  97و بارگتكاري روي
مجازي/
سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران
اطالعرساني 

*تياده سازي متون نشستهاي ت صصي و كارگتاههتاي آموزشتي و
بارگكاري روي سايت امور زنان شركت ملي نفت ايران
*تهيه مجلد متن نشستهاي ت صصتي و كارگتاههتاي آموزشتي و
ارساك براي همکاران

چالشها 


فعاليتهاي

متفرقه 

برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
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درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*تدوين برنامههاي ساك  98امور زنان و برآورد بودجه
*برگزاري مسابقه عکاسي با موضوع "فعاليت زنان در شتركت ملتي
نفت ايران"
*فضاسازي تعمير و تجهيز مدار دنترانه و تسرانه شتهرک نفتت
سرنس
*تاسيس و تجهيز مهد كودک در شهرک نفت سرنس
*ايجاد و تجهيز فضاهاي بازي براي كودكان در سرنس
*آشداسازي همکاران با تاري چه برنامهها و اهداف مستئوليتهتا و
وظايش امور زنان
*مشاركت امور زنان در برنامهريزي و برگزاري برنامههاي مداستبتي
م تلش در طوك ساك

فعاليتهايجانبي *فعاليت مشاور مدير اكتشاف در شتوراي نيکوكتاري ايتن متديريت
درحاشيهاقدامات هماهدگي برگزاري كال هاي آموزش هدري در زميدههاي نقاشي و
اصلي 
ويتراي توست يکتي از زنتان هدرمدتد متديريت اكتشتاف بتا هتدف
برگزاري نمايشگاه و فروش محصوالت به نفع شوراي نيکوكاري
* شركت مشاور امور زنان مداطق نفت يتز جدتوآ در همتاي هتاي
فرهدگي و اجتماعي استانداري نوزستان
*اطالعرساني و برگزاري مسابقات فرهدگي از طريق تورتاك سازماني
مداطق نفت يز جدوآ
*اجراي اددين برنامه فرهدگي اجتمتاعي و ...در هفتته بزرگداشتت
والدت دضرت زهرا در مداطق نفت يز جدوآ
*برگزاري نشست لميمانه همکاران زن شركت تايانههاي نفتتي بتا
مديرعامل
*دضور در دورههاي آموزشي مشاوران امور زنان و نانواده

چالشها 


فعاليتهاي

متفرقه 

برنامهها 


عناوين

نفتايران 
ملي 
شركت 


درسطح
برنامههاواقدامات


جزئيات

*عضويت مشاور امتور زنتان تايانتههتاي نفتتي در كتارگروه ارنته
مديريت بهرهوري و مالي -اقتصادي
*برگزاري كارگاههاي نقاشي و هدتري و آشتپزي بته مداستبتهتاي
م تلش در مداطق عملياتي شركت تايانههاي نفتي
*انجا امور مربوط به تسويه دساآ قرارداد ماهدامه آواي مهر
*تهيه و ارساك تيا هاي تبريك انتصاآ تسليت و ...براي همکاران
*درنواست و تيگيري تغيير عدوان "امور بانوان" بته "امتور زنتان و
نانواده" بر اسا وظايش محوله
*درنواست معرفي مشاور/نمايدده امور زنان از شتركتها/وادتدهايي
كه مشاوران آنها بازنشسته شدهاند.
فعاليتهايجانبي *معرفي نبرگان اجرايي شركت ملتي نفتت جهتت بهتره بترداري از

درحاشيهاقدامات نظرات ايشان در تترو ههتاي تژوهشتي "بررستي عوامتل متوثر بتر
فرلت هاي رشد و ارتقا زنان شاغل در شركت ملتي نفتت ايتران" و
اصلي 
"شداسايي باورهاي كاركدان شاغل در شركت ملي نفت ايران نستبت
به نق هاي اجتماعي زنان"
*بررسي نتايج ارزيابي اثرب شي كارگاههاي سالمت برگتزار شتده در
ستاد و شركت هاي تابعه و ارائه نتايج به امور زنتان و نتانواده وزارت
نفت
*درنواست توش نبري مراسا نشستها و كارگاههاي آموزشي از
سايت شركت ملي نفت و هفتهنامه مشعل
*اطالعرساني انبار و برنامهها از طريق سايت امور زنان شركت ملي
نفت

چالشها 


فعاليتهاي

متفرقه 
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جزئيات

*تهيه متن نشستهاي ت صصي و كارگاههاي آموزشي و بارگتكاري
روي سايت امور زنان شركت ملي نفت
*تهيه و ارساك آمار ترسدل زن و مرد شتاغل در شتركت ملتي نفتت
ايتتران بتتراي مجتتري تتترو ه تژوهشتتي "بررستتي عوامتتل متتوثر بتتر
فرلتهاي رشد و ارتقا زنان شاغل در شركت ملي نفت ايران"
*ارساك و تيگيري دريافت فر هاي نودارزيابي از مشاوران امور زنان
فعاليتهايجانبي شركتهاي زيرمجموعه

درحاشيهاقدامات * تهيه گزارش تحليل وضعيت زنان در شركت ملي نفت و ارائته بته
مشاور وزير در امور زنان و نانواده
اصلي 
*تيادهسازي متن مکتوآ نشست ت صصي "الوك دهگانه موفقيت"
*برگزاري دو هماي در دتوزه محتي زيستت و ورزش از مصتوبات
كارگروه انر ي و محي زيست و كارگروه ورزش امور زنان و نتانواده
وزارت نفت در شهر جا براي نانوادههاي ساكن

امور زنان و خانواده شركت ملي نفت ايران

نشاني :تهران ،خيابان حافظ ،ساختمان مركزي چهارم شركت نفت ،طبقه
سوم ،اتاق 103
تلفن 33331443 :ـ 33331370
نمابر33333737 :
آدرس سايتzanan.nioc.ir :
رايانامهbanovan@nioc.ir :

