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مقدمه
حضور زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ،نماد سالمت یک جامعه است و مشاارتت
آنها در پيشبرد اهااا ووساعهاي تشاور همدااب اا ماردان ،یكاي از ااا هاي مها
ووسعهیافتگي در تشورها محسوب مياود .چه سيارنا زنان و ماادران رراندااري تاه در
اكلريري اندالب اسالمي و دوران دفاع مداس ندشي واثيررذار و وعيينتنناه ایفا ترده و
در جهت پویایي و اروداي جامعه و محيط پيرامون ود همواره حضاوري پرثمار داااته و
همواره نيز ندشي سازناه در وماب عرصههاي علمي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
ر عهاه دارنا.
ووجه ه ووانمناايها و همچناين ووانمناساازي زناان ،ساب اروز وحاو فرهنگاي و
اجتماعي موثري ااه و وغيير اورها و ارزشها از ندش زنان در اكلدهي و وااوب حياا ،
جامعهاي پویا را ه دنبال دااته است .ندشآفریني زنان عااملي وعيينتننااه در موفديات
دولتها در وحدق اهاا و رویكردها در ومامي حوزههاي ادارهي جامعه است .در سالهاي
ا ير ه وبع این وحو و نوانایشي این قشر از جامعه ،فرصت راي حضور پررنا زناان
در عرصههاي مختلف جامعه اع از ردههاي ا ي مایریتي و فني فراه ااه است.
ه عنوان خشي از این پویایي نوین جامعه ،ارتت نفت نيز واالش تارده اسات اا وغييار
نگرش در محيطهاي عملياوي و ه راستا ا اهاا و رنامههااي دولات و البتاه ووجاه اه
ووانمناي و اایستگي انوان ااغل ،این مسير را هموار ترده و سه زنان در وحدق اهاا
تالن صنعت نفت را ارودا دها.
ثمرهي این اهتمااب ،هرهمنااي اماروز اارتت نفات از وجاود زنااني ووانمناا در اناهي
تاراناسي ،سطوح مایریتي وا سطح اراا در ومامي عرصههاي ستادي و عمليااوي اسات.
انواني ته هرغ مسئوليت هاي متعاد و متنوع در انواده و محل تار ا واالش و مسااعي
ت نظير در ایفاي وظایف محوله ،نموناههاي سايار ارزاامناي از ز اانزدي ،اایساتگي و
مسئوليتپذیري تارتنان ارتت ملي نفت را در عرصهي ملي ه نمایش رذااتهانا.

پواياه نيست ته ه واساطهي وعااد ندشهاا و انتظااراوي تاه اراي اانوان در حاوزهي
انواده ،جامعه و محيط تار متصور است ،مسائل و مالحظا این قشار داراي ویگريهاا و
ارایطي اص است ته نگاهي ویگه راي رفع دغاغههاي این قشر را ه الزامي رریزناپاذیر
وبایل ميتناا .اناساایي مشاكال و دغاغاههاي اانوان ،احصاا ظرفيتهااي قاانوني و
مدرراوي موجود راي رفاع و وساهيل ایان مشاكال و اساتفاده از آنهاا و نهایتاا اانا ت
ألهاااي قااانوني و مدرراوااي موجااود ااراي ووسااعهي متااوازن ندااش زنااان در حوزههاااي
مسئوليتي آنان اامل انواده ،جامعه و محيط تار نيازمنا سا تاري ویگه است.
در پي این احساس نياز ،امور زنان و انواده ا ها زمينهسازي وسهيل امور و روانسازي
فعاليتها و مطالبا زنان ااغل اكل ررفته است.
یكي از مه ورین حوزههاي عملكردي این امور ،ووانمناسازي زنان ااغل در اارتت ملاي
نفت و اناسایي پتانسيلهاي ارزامناي است تاه ميوواناا زمينهسااز وحاو آواي در
ارتت نفت ااه و ود اوري نيروي انساني را در این ارتت ارودا دها .مجموع وحاو
مز ور همواره مورد حمایت مایریتاراا قرار دااته و چش انااز حمایت از ووسعهي نداش
و ندش آفریني زنان در صنعت و ه ویگه ارتت ملي نفت نياز سايار رواان و امياا خش
است.
اميا است ته همواره ااها اكوفایي روزافزون زنان این سرزمين ه صاوص در عرصاهي
ارتت ملي نفت ااي و اطمينان داری ته راي راا و الناري زناان در اارتت نفات،
محاودیت و مانعي متصور نيست .متدا ال انتظار ميرود همانرونه تاه زناان در ساالهاي
ا ير ،هترین نمونههاي ایفاي مسئوليت در عين دقات ،وعهاا و پاتاساتي را اه نماایش
رذااتهانا ،این رونا پر رتت ،وااوب یافته و هر روز ااها جلوههاي يشتري از ووفيق زنان
در حوزههاي مختلف ااي .

عناوينبرنامهها
چالشها 


يااقدامات 

سطحشركتملي

جزئيات/تعدادبرنامههاواقداماتدر

نفت 

انجامشده 

*برگزاري دوازدهمين نشست هت انديشت ششتروراا اشتزر زنترا و
خرنزاده شرك شل نف ايراا
ايجادكميته

نهاد
ساختارمند
براي
رسيدگيبه
امورزنانو

*برگزاري جلسه همرهنگ بر نمريندگرا اشزر زنرا و خرنزاده شترك
شل نف در كررگروههري تخصص اشزر زنرا و خرنزاده وزارت نف

راهبرديجهت
*برگزاري اولين نشست ششتکرم ششترورين اشتزر زنترا و خترنزاده
تبيينوظايف
شرك نف شنرطق شركزي در ششهد بر حضزر ششترور اشتزر زنترا و
مصوبمشاورين خرنزاده شرك شل نف  ،جلسه بر شديرعرشل و اعضتر هيترت شتديره،
امورزنان  برزديد از شهرمهري نف سرخس و فعرلي هري اشزر زنرا و خرنزاده،
(جلسات
نمريشگره آثرر هنري و صنريع دسک بترنزاا ستركن در شتهرمهتر و
دورهاي) 

شهر سرخس ،شنطقه عمليرت خرنگيراا و برزديد از واحدهري شخکلف
تعميرات و بررس ششکالت و ارائه راهکررهري عمل جهت شرتفتع
شدا ششکالت

تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

همكاريو
هماهنگي
*حضزر شبکه ششروراا در گردهمري سراسري ششروراا اشزر زنرا و
پيوستهبامشاور
خرنزاده صنع نف
امورزناندرامور *حضزر در دو جلسه ششروراا اشزر زنرا و خرنزاده  4شرك بر ششرور
ارجاعيو
ارشد وزير در اشزر زنرا و خرنزاده
پيگيريمصوبات
نشستدورهاي

مشاورين 

*شنرسري شزراهري سيرسکگذاري و اعالم به اشتزر زنترا و خترنزاده
وزارت نف
*حضزر در جلسرت كررگروه اشر به شعروف و نه از شنکر
*حضزر در جلسه كميکه راهبردي سالش
*حضزر شبکه ششروراا در شزراي فرهنگ  ،شزراي اشر به شعروف و
نه از شنکر ،شزراي ورزش و...

نهاد
ساختارمند
براي
رسيدگيبه
امورزنانو
تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

*عضزي ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك نف و گترز ارونتداا در
الزامحضور
كميسيزا اشزر برنزاا فرشرنداري خرششهر و اهزاز
مشاوريندر *عضزي ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك نف و گترز ارونتداا در
شجمع ششزرت برنزاا اسکرنداري خززسکرا و حضزر در كليه جلسترت
مجامع
سياستگذاريو اسکرنداري خززسکرا و فرشرنداري شهر خرششهر و اهزاز

برنامهريزي  *حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهره بترداري نفت وگترز

زاگتر جنتزب در اولتتين نشست ششتروراا اشتتزر زنترا و ختترنزاده
دسکگرههري اجراي اسکرا فرر
*حضزر در چهررشين همريش CSR
*برگزاري جلسه بر رئيس آشززش و جلب همکرري آنهر در برگتزاري
نشس هري تخصص و كررگرههري آشززش
*عضزي ششرور شرك پريرنههري نفک در كررگروه چرخه شتديري
بهرهوري و شرل ت اقکصردي شرك
*برگزاري كررگره آشززش "برنرشهريزي اسکراتژيك" ويژه ششروراا و
نمريندگرا اشزر زنرا و خرنزاده
توانافزايي

مشاورينزن 

*حضزر شبکه ششروراا در كررگره آشززش "شديري بتر ختزد بتراي
تزسعه فردي و ارتقر جريگره سرزشرن " در شرك پراليش و پخش

شناسايي
تبعيضهاي

جنسيتيدر
فرآيندهاي

*برگزاري نشس تخصص "روشهري تحقق عدال جنسيک " در
شرك پريرنههري نفک

برنامهريزي،

سياستگذاريو

مديريتي 

*برگزاري جلسرت شکعدد بر شديراا شنربع انسرن جه حل ششکالت
برنزاا شرغل
*برگزاري جلسرت شکعدد بر شديراا ارشد جه حل ششکالت بترنزاا

ايجاد

شرغل و خرنزادههري اقمرري

فرصتهاي

برابر 

شناساييو

*پيگيري برگزاري دورههري آشززش ويژه كرركنرا اقمترري شترك
نف و گرز پرر

در عسلزيه و ج

طبقهبندي

*برگزاري جلسرت شکعدد بر برنزاا شرغل در شرك بهره برداري نف
مشكالتشغلي و گرز شرق جه شنرسرئ شسرئل و ششکالت آنهر و ارائه راهکررهري
زنانشاغلو عمل به شنظزر كرهش آسيبهر
ارائهراهكارهاي *برگزاري جلسرت همفکري و حلقه صرلحين برنزاا شترغل در ستکرد
مناسب 
شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق جه همفکري و بررس شسرئل
و ششکالت برنزاا شرغل در اين شرك
*پيگيري ارتقر سم هري سرزشرن اداره حراس شرك نف شنرطق
شركزي بنر به درخزاس برنزاا شرغل در اين اداره
*پيگيري ششکالت شطرح شده تزسط برنزاا شرغل در شترك هتر و
تالش جه رفع آنهر

برنامهريزي


*تشکيل جلسه بررس شزانع و ششکالت قرنزن ارتقر زنرا شرغل بتر


جهتبهرهمندي كررشنرسرا شربزطه
ايجاد
عادالنهزنان
*پيگيري انکقرل برنزاا شرغل در شنرطق عمليترت جفيتر و دارختزين
فرصتهاي

شاغلازمنابع( ،شرك بهره برداري نف و گرز ارونداا) به شحل زندگ خزد و دفرتر
برابر
امكانات،
اداري در شهرهري شربزطه اهزاز و خرششهر
فرصتهاو

تسهيالت 





احصامشكالت

*پيگيري درخزاس هري واصله از زنرا شرغل

*شه ترين ششکل همکرراا زا در زشينه ارتقر به سم سترزشرن A
زنانبرايارتقا 
به برال اس



تحقق
شايسته 

ساالري
شناساييزنان
مستعدو
برجسته 

*تشکيل كررگروه بررس و شنرسري زنرا بر ظرفي شديريک
*ترويج فرهنگ خزدشنرس و اسکفرده از تزانري هري برنزاا شترغل و
همسراا كرركنرا براي برگزاري دوره هر و كررگره هتري آشززشت بته
صزرت فعرل
*برگزاري اولين كررگره آشززش "تکنزلتزیي فکتر" تزستط يکت از
برنزاا شرغل در سکرد شرك بهره برداري نف و گرز شرق در ششتهد
بر حضزر همسراا كرركنرا
*پيگيري و تشکيل كميکههري خزدجزش از زنرا شترغل جهت بته
اشکرام گذاشکن تزانري زنرا شرغل و همسراا همکترراا در جهت
تزااافزاي و شنرسري نيروهري شسکعد در زشينههري شخکلف علم و
هنري در شرك نف و گرز شرق










*ارائه پيشنهرد در خصزص برخ اقداشرت در حززه شتديري تزستعه
ارائهطرحهاو



برنامههايعملي *برگزاري كررگره آشززش "ششررك زنرا در شديري سرزشراهتر بتر
مناسبجهت
رويکرد عدال جنسيک " در شرك پريرنههري نفک
ارتقاومشاركت
*برگزاري جلسه ششکرم زنرا شرغل بر شدير شنتربع انسترن شترك
زنانشاغلدر
نف فالت قترره جهت اختذ ايتده هتري نتز و بررست ششتکالت و
همهسطوح
چرلشهري پيش روي برنزاا شرغل بر حضزر رئيس شددكرري ،رئتيس
سازماني 
ورزش و...



*دعتتزت از پرستتنل جهتت حضتتزر در نشستت هتتري تخصصتت و



كررگرههري آشززش شرتبط



*همکرري اشزر زنرا و خرنزاده شترك نفت فتالت قترره بتر واحتد

تحقق
شايسته 
ساالري

شنربع انسرن در جه افزايش ششررك زنرا

تدوين
برنامههاي


آشززش جه برگزاري دورههري آشززشت از قبيتله هتزش شترل و
كررآفرين و سرشريهگذاري

توانافزاييزنان  *برگزاري كررگره آشززشت "تتزاا افزايت فتردي و اجکمترع زنترا

شرغل" در شنرطق نفکخيز جنزب
*برگزاري كررگره آشززش "شديري اسکر " براي زنرا در شترك
بهره برداري نف و گرز زاگر جنزب
پيشنهادبه
كارگيريزناندر *تهيته فهرست زنتترا تزانمنتتد و داراي فرصت ارتقتتر وشعرفت بتته
شديرعرشل
سمتهاي

مديريتي 
حضوردرهيات -
مديرههاي

شركتهاي

اصليوفرعي 

تضمينحمايت -
مديراندر
شرايطتهديدات
سازمانياززنان
شاغل 
برقراريامنيت
اخالقيبراي
كاركنانزندر *برگزاري جلسه و بررس راهکررهري برقراري اشني اخالق بتراي
محيطسازماني كرركنرا زا شطلقه حسب شزرد
(بهويژهكاركنان
مجردومطلقه) 
پيگيريدعاويو
برقراري

مشكالت

امنيتشغلي 

سازمانياز

*پيگيري درخزاس هري كرركنرا زا از طريتق واحتدهري حرفتهاي
ذيربط در شديري تزسعه شنربع انسرن

طريقمراجع
ذيربطدرصنعت 
*پيگيري درخزاس هري واصله از برنزاا شرغل شبن بر جربهجتري و
ايجادتسهيلدر درخزاس از شديراا جه تزجه به اين شزضزع
جابهجاييو

*پيگيري انکقرل برنزاا شرغل در شنرطق عمليترت جفيتر و دارختزين
كاريابيزنان  (شرك بهره برداري نف و گرز ارونداا) به شحل زندگ خزد و دفرتر
اداري در شهرهري شربزطه اهزاز و خرششهر

همكاريدربازنگري  *تشکيل كررگروه بررس شزانع و ششکالت قرنزن ارتقر زنرا شترغل

واصالحقوانينو بر كررشنرسرا شربزطه

مقرراتو

دستورالعملهايالزم


دسترسيبرابر

*پيگيري عل كرهش سرع آشززش شنري برنزاا شرغل

بهمجموعههاي *پيگيري زشرا بندي و حق اسکفرده زنرا شرغل از سرعرت ورزشت و

برشگرههري ورزش در شرك نف و گرز پرر
ورزشيو
آموزشي 
*پيگيري و همرهنگ جه آشرده سرزي و سترخ زشتين استکي و
تجهيز آا در شهرم نف شهيد تندگزيرا شرك بهرهبرداري نف و
گرز شرق و برپري كال هري آشززش اسکي
*پيگيري برگزاري كال يزگر در نمرزخرنه سرخکمرا شركتزي ستزم
برخوردارياز

شرك شل نف

امكاناتو
*پيگيري اسکفرده برنزاا شرغل در شرك بهترهبترداري نفت و گترز
تجهيزات
شرق از اشکرنرت ورزش از قبيله اسکخر ،سرلن ورزش و...
تامينرفاهو
ورزشيمتناسب *برگزاري شسربقرت تيراندازي و دارت براي بترنزاا شترغل در ستکرد
ارتقاسطح
باشرايطزنان  شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
سالمتزنان
*پيگيري و همرهنگ جه خريد و تجهيز شدار شهرم سترخس
شاغلدر
به وسريل ورزش از قبيل تزر و شيله بسککبرل ،واليبرل ،راك و تتز
محيطكارو
بدشينکزا و...
خانواده
*تمرم برشگرههري ورزش زير نظر شربيترا برتجربته و داراي شتدرم
شربيگري و شصرحبههري فن هسکند
*پيشنهرد اشزر زنترا و خترنزاده فتالت قترره بته اشتزر ورزش جهت
بهرهمندياز اسکفرده از شربيرا همکرر داراي شدرم شرب گري

امكاناتومربي *پيگيري ورزش برنزاا و حضزر شسکمر برنزاا شرغل در شرك نف
مناسببراي خزر در "برشگره ورزش وسکر" به صزرت دو روز در هفکه
*برزديد از سرلن ورزش در سرع اسکفرده زنرا شرك بهره بترداري
ورزشقهرماني 
نف و گرز زاگر جنزب جه بررس ششکالت و نقطهنظرات زنرا
شرغل و همسراا كرركنرا
*پيگيري ورزش برنزاا در پريگره عمليرت شرك نف خزر


بهرهمندياز


*پيگيري تمديد قرارداد اسکفرده برنزاا شرغل در پريرنههتري نفکت از
برشگرههري ورزش در پريرا وق اداري

ساعاتورزشي *اخذ شجزز اسکفرده شردراا داراي فرزند زير  6سرل شرغل در شرك
حينكارو
فالت قرره از برشگره بداسرزي

تامينرفاه

وارتقا

سطح
سالمت
زنان
شاغلدر
محيطكار
وخانواده

ساعاتمناسب  *نرشتتهنگتترري و پيگيتتري استتکفرده بتترنزاا شتترغل زاگتتر جنتتزب ،
اسکفردهكننده از قرنزا كرهش سترع كترري در پريترا كترر از سترلن
ورزش
*برگزاري جلسه بر رئيس بهداش و درشترا تهتراا جهت بررست
نحزه همکرري در برگزاري كررگرههري آشززش حززه ستالش بتراي
پرسنل و خرنزادههر بر تزجه به بخشنرشه صرفهجزي وزير شحکرم
*برگزاري كررگره آشززش "ارتقر سالش بر رويکرد افتزايش فعرليت
بدن " ويژه شبکه ششروراا اشزر زنرا و خرنزاده در پررم برنزاا
*برگزاري ششروره رايگرا بر شزضزع "تغذيه سرل در خرنزاده و شحيط
كرر" بر حضزر كررشنر تغذيه سرزشرا بهداشت و درشترا خرششتهر
براي برنزاا شرغل در شرك بهرهبرداري نف و گرز ارونداا
توسعه
*برگزاري كررگره آشززش "ارتقر سالش رواا زنرا شرغل بر رويکرد
برنامههاي

شديري اسکر " در شديري اكکشرف
مراقبتيدرزمينه *برگزاري كررگره آشززش "پيشگيري از سرطراهري شريع زنرا" در
سالمتجسميو شرك نف و گرز پرر
روانيزنان  *برگزاري كررگره آشززش "پيشگيري از سرطراهري شريع زنرا" در
شنرطق نفکخيز جنزب
*برگزاري كررگره آشززش "ارتقر سالش زنرا و خرنزاده" در شنترطق
نفکخيز جنزب
*برگزاري كررگره آشززش "پيشگيري از سرطراهري شريع زنرا" در
شرك بهرهبرداري نف و گرز آغرجرري
* برگزاري كررگره آشززش "خزد شراقبک بر شحزري سترطراهتري
شريع زنرا"در شرك نف خزر
*برگزاري كررگره آشززش "خزد شراقبک بر شحزري احيتري قلبت و

تامين
رفاهو
ارتقا
سطح
سالمت
زنان
شاغلدر
محيطكار
وخانواده

توسعه
برنامههاي

مراقبتيدر
زمينهسالمت
جسميو
روانيزنان

ريزي "CPRدر شرك نف خزر
*برگتتزاري كررگتتره آشززش ت "ستتالش رواا بتتر رويکتترد شتتديري
اسکر " در شرك بهرهبرداري نف و گرز گچسرراا
*برگزاري كررگره آشززش "ختزدشراقبک بتر رويکترد اصتزل تغذيته
سرل " در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرروا
*برگزاري كررگره آشززش "ختزدشراقبک بتر رويکترد ارتقتر ستالش
رواا" در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرروا
*برگزاري كررگره آشززش "خزدشراقبک بر رويکترد تترثير ورزش بتر
بيمرريهري شکربزليک " در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرروا
*برگزاري كررگره آشززش "پيشگيري از سرطراهري شريع زنرا" در
شرك نف شنرطق شركزي
*برگزاري كررگره آشززش "نقش ورزش در ارتقر سالش " در شرك
بهرهبرداري نف و گرز شسجد سليمرا
*برگزاري دورههري "تربي سفيراا سالش " در شرك نف فالت
قرره
*برگزاري تزر يك روزه "يزگر در طبيعت " بتراي بترنزاا شترغل در
شرك نف فالت قرره
*برگزاري پيرده روي يك روزه بزسکرا والي براي برنزاا شترغل در
شرك نف فالت قرره
*برگزاري تزر يك روزه استکخر و كزهنتزردي آبعلت بتراي بترنزاا
شرغل در شرك نف فالت قرره
*برگزاري دورههري روانشنرس و شراقبک شدوا و هدفدار بر عنروينه
هنر و دانش خزد شراقبک  ،آسيبهري اجکمرع  ،بهبزد روابط عترطف
بتتين زوجتتين ،ستترطرا پستتکرا و ...بتتراي ختترنزادههتتري ستتركن در
شهرمهري سرخس و ششهد
*برگزاري دورههري آشززش تغذيه ويژه خرنزادههري كرركنرا شترغل
در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
*برگزاري ششرورههري خصزص بتراي خترنزادههتري پرستنل داراي

شرايط "هري ريسك"در طب صنعک
نف و گرز شرق
*پيگيري راهاندازي سترشرنه ستسر بته رويترا جهت پيشتگيري از
بيمرريهري جسم و روان بتر آشتززشهتري بتهروز تزستط استرتيد
شجرب دانشگرههر و پزشکرا شکخصص شجترب بتراي خترنزادههتري
كرركنرا شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
* برگزاري كررگره آشززشت ستالش دستکگره عضتالن استکلک و
پيشگيري از آرتروز و پزك اسکخزاا ويژه برنزاا شرك نف و گترز
پرر
*برگزاري دوره آشززش ورزش و سالشک در شترك نفت شنترطق
شركزي
*شعرف كکب در زشينه سالش و تشزيق جه اسکفرده از كکربهري
شزردنظر از كکربخرنه شرك نف و گرز آغرجرري
*ارسرل فريل هري پزشک و بهداشک بر روي سيسک  Eorgبرنزاا
شرغل شرك نف و گرز آغرجرري
*برگزاري ستمينرر فرزنتدپروري ويتژه بترنزاا شترك نفت و گترز
آغرجرري
*برگزاري كررگره ارتقري سالش زندگ ششکرم شرك نف و گترز
آغرجرري
*بر تزجه به گسکرش بيمرري كزويد٩١و اسکر و نرراحک هري كته
براي زنرا به وجزد آشده اس بر همرهنگ و پيگيريهري انجرم شده
دورههري ششروره اي ،كال هري هنري ،شيرين پزي و ...به صتزرت
شجرزي و آنالين در شرك نف و گرز آغرجرري برگزار شد.
شرغل در شرك بهرهبرداري

تامينرفاه
وارتقا

توسعه

سطح

برنامههاي


سالمت

مراقبتيدر

زنان

زمينهسالمت

شاغلدر

جسميو

محيطكار

روانيزنان

وخانواده



*جمع آوري كمكهري همکرراا براي برنزاا آسيبديتده در شنترطق



ستتيلزده و تززيتتع تزستتط ششتتروراا اشتتزر زنتترا و ختترنزاده شنتترطق



عمليرت (دو نزب )



*پيگيري انجرم شعرينرت دوره اي پرسنل قرارداد شدت شزقت شترغل



در سکرد



*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهرهبترداري نفت و گترز



ارونداا در كليه نشس هر و جلسرت اسکرن در خصزص رفع نيرزهري



زنرا و كزدكرا سيلزده در شنرطق عمليرت


*تهيه و پخ  ٩51پر غذاي گرم براي سيلزدگرا تزسط بترنزاا

شرغل در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
تامينرفاهو
ارائهبرنامههاي *تهيه و تززيع ٩61پر غذاي گترم تزستط خيريتههتري همستراا

ارتقاسطح حمايتيدرزمينه كرركنرا شرك بهره برداري نف و گرز شرق به شنرسب عيتد ستعيد
سالمتزنان
غدير براي خرنزادههري نيرزشند در راسکري شسئزلي هري اجکمرع
بهداشتو
*اهتتداي ستته ستتري جهيزيتته 5 ،عتتدد پنکتته و  61ستتبد كتترال بتته
شاغلدر
درمانزنان
خرنزادههري نيرزشند تزسط گروههري خيريه شرك بهرهبرداري نفت
محيطكارو
آسيبديده 
و گرز شرق در راسکري شسئزلي هري اجکمرع
خانواده
*تهيه و اهدا  55بسکه حمريک لتزازمالکحريتر در آستکرنه آغترز سترل
تحصيل براي كزدكرا ب بضرع در راسکري شسئزلي هري اجکمرع
شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
*ارائه خدشرت رايگرا در حززه شعضتالت همچتزا طتالق ،اعکيترد،
اخکالفرت بين همسراا ،خزدكش  ،ششکالت ارتبرط بين فرزنداا و
والدين ،كمك شرل بته بيمترراا خترص و ...و تتالش جهت رفتع و
كرهش اين ششکالت بر رعري اصل شحرشرنه بزدا اطالعرت شربزطه
براي پرسنل خررگ



*پيگيري اسکفرده برنزاا قراردادي شترغل در شتديري برنرشتهريتزي



تلفيق از تسهيالت خدشرت رفره



*حضزر شبکه ششروراا در همريش "تربيت بتدن و روز ستالش "



اشزر زنرا و خرنزاده وزارت نف



*برگتزاري كررگتتره آشززشت "ارتقتتر ستالش و نشتترم اجکمتترع در



خرنزادههر" در شرك بهرهبرداري نف و گرز گچسرراا



*پيگيري استکفرده كرركنترا قتراردادي استکرا در ختررم از غتذاي



نيمروزي برشگره نف به همراه خرنزاده



تامينرفاهو
ارتقاسطح
سالمتزنان
شاغلدر
محيطكارو
خانواده

*پيگيري و اخذ شجتزز از شتديرعرشل شترك پريرنتههتري نفکت در
(پيگيري)ايجاد خصزص اقمرري شدا پرسنل زا قرارداد شدت شزق
*ايجرد صندوق قرضالحسنه براي برنزاا شرك پريرنههري نفک
وافزايش
امكانات

*اجتتراي برنرشتتههتتري تربستتکرنه بتترنزاا شرننتتد دوچرختتهستتزاري،

تفريحي،رفاهي ،یيمنرسکيك ،طنربكش  ،شنر و ...در جزيره خررگ
ورزشيو

*برگزاري برنرشههري ورزش تتفريح براي كرركنرا و خترنزادههتري

فرهنگيبراي

آنهر در شرك نف فالت قرره بر شعرر تحکي خرنزاده و سالش زنرا


زنانوخانوادهها و خرنزاده
*همرهنگ و اعزام خرنزاده هري آزادگترا شترك شلت حفترري بته
شحمزدآبرد و بهرهشندي از اشکرنرت تفريح
*برگزاري كررگره آشززش "تفکر خالق و تقزي قزه تفکر كزدكرا"
بر اهداف تقزي حرفظه تصزيري و كالش و پرسش كزدكترا بتراي
خرنزادههري سركن در سرخس
*پيگيري و همرهنگ جهت خريتد شركت هتري آشززشت ششترغل
شخکلف براي شهد كزدم شهرم سرخس جه آشززشهري عمل و
آشنري كزدكرا بر ششرغل و افزايش تزانري فرزنداا كرركنرا شرك
بهرهبرداري نف و گرز شرق

*برگزاري پيرده روي خرنزدگ در شرك شلت حفترري بته شنرستب
گراشيداش هفکه دفرع شقد
(پيگيري)

*برزديد خرنزادههري كرركنرا شرك شل حفرري از دستکگره حفترري

تامينرفاه

ايجادو
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وارتقا

افزايش

*برزديد از شجکمع شسکزن شهيد تندگزيرا ايالم جه ترسيس شهد

سطح

امكانات

كزدم و همچنين پيگيري ششکالت سركنين شجکمع

سالمت

تفريحي،

*برگزاري كزهسيمري خرنزادگ براي پرسنل شرك نف خزر

زنان

رفاهي،

شاغلدر

ورزشيو

محيطكار

فرهنگيبراي

وخانواده

زنانو
خانوادهها


*همکرري سرزنده بر واحدهري شخکلف روابط عمزش  ،بستيج و اشتزر
ورزش جه ت برگتتزاري كتتال هتتري هنتتري ،اردوهتتري ورزش ت و
تفريح  ،طرح اوقرت فراغ فرزنداا در جه بهبزد كيفي زنتدگ
شرغلين و خرنزادههري آنرا ،ترسيس شهدكزدم و آشززشگره زبراهري
خررج در شهرمهري نف سرخس در جه بهرهگيري خرنزادههر از
اشکرنرت آشززش در جه رشد و تعرل فرزندانشرا و پيگيري شسکمر
در جه ارائه آشززشهري بهروز و حل ششکالت احکمرل آنهر

*حضزر شبکه ششروراا در نشس خرنزاده /پريداري خرنزاده ،شراقب
و پيشگيري از بروز روابط شزازي و روشهري شقربله بر آا

تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده 

شناساييمسائل *برگزاري كررگره آشززش تحکي بنيترا خترنزاده بتر رويکترد بهبتزد
ومشكالت
كيفي روابط زوجين در شرك نف و شنطقه ويژه اقکصتردي انتریي
خانوادههاي

پرر
كاركنانوارائه
*برگزاري ششروره رايگرا يك روزه در خصزص شسرئل و ششتکالت
راهكارهايعملي
فرزنداا ،شسرئل زنرشزي و ...در شرك پريرنههري نفک
بهمنظوركاهش
*همکرري بر شزراي فرهنگ پريرنههري نفک جه برگزاري كررگتره
آسيبها 

آشززش فضري شجرزي خترنزاده و جزانترا آستيبهتر و چترلشهتر و
راهکررهتتري شنرستتب آا بتتراي دانتتشآشتتززاا و ختترنزادههتتري آنهتتر

در خررگ
شناسايي

*برگتتزاري دوره آشززش ت "استترار نرشتتنرخکه در ازدوا " در يک ت از
روسکرهري اطراف سرخس در راسکري انجرم شسئزلي هري اجکمرع
*برگزاري جلسه بر زنترا شترغل داراي بيمترري خترص در شتديري

مشكالت

اكکشرف و تالش جه حل ششکالت آنهر

مسائلو
خانوادههاي

كاركنانو
ارائه
راهكارهاي
عمليبه
منظوركاهش
آسيبها

تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده







شناساييمسائل
ومعضالتزنان
سرپرست
خانوادهوارائه

*عقد قرارداد بر شهد كتزدم بتر  01درصتد تخفيتف بتراي كرركنترا
شديري اكکشرف
*حضزر شبکه ششروراا در نشس خرنزاده /پريداري خرنزاده ،شديري
بسکرهري اجکمرع زشينهسرز و تقزي كننده روابط شزازي در خترنزاده
بر نگره ويژه به فضري شجرزي و شحيط كرر
*حضزر شبکه ششروراا در نشس خرنزاده /تتزااافزايت خترنزاده در
گذار از شرايط سخ و بحران زندگ
*برگزاري دوره آشززشت فرزنتدپروري (از كتزدك تتر نزجتزان ) در
شرك بهينهسرزي شصرف سزخ

*شالقرت حضزري بر زنرا سرپرس خرنزار در شترك بهينتهسترزي
شصرف سزخ و تالش جه رفع ششکالت آنهر
*پيگيري جه رفتع ششتکالت زنترا سرپرست خترنزار شترغل در
شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق

طرحهاي

حمايتي 
برقراريتعادل *برگزاري كررگره آشززش "شکزازا سرزي و حفظ تعتردل بتين كترر و
بينكاروزندگي زندگ " در شرك بهرهبرداري نف و گرز ارونداا
زنانشاغل 



*پيگيري اشکرا اسکفرده پرسنل قرارداد شدت شزق از صندوقهتريه



قرضالحسنه حراس  ،والفجر و شهيد تندگزيرا



*پيگيري آيک هري بيمهپذير بزدا شرليرت بر درآشد غيرشسکمر جهت



درخزاس حذف از كسر شرليرت در حقزق پرسنل قرارداد شدت شزق

ترميموضعيت

*پيگيري لحرظ نمزدا آيک اضترفه كترر در شبلت وام علت الحسترب

اقتصادي

پرسنل قرارداد شدت شزق

كاركنان 

*پيگيري پرداخ آيک اسکرا به برنزاا شرغل روزكرر شنطقته ويتژه
اقکصردي انریي
*پيگيري اخکصترص وام از طريتق روابتط كترر و شتددكرري حستب
درخزاس هري واصله
*شعرف بعض از زنرا شرغل بر شرايط خرص جهت دريرفت وام و
كمك هزينه به روابط كرر و شددكرري

تحكيمو

تعاليبنيان

خانواده




*برگزاري دو كررگره آشززش "تحکي بنيرا خرنزاده بر رويکرد بهبزد
كيفي روابط زوجين"
ارتقايسطح

*برگزاري كررگره آشززش "كرربس تئزري انکخرب در فرزندپروري"

مهارتهاي


در شنرطق نفکخيز جنزب

زندگيدررابطه *برگزاري كررگره آشززش "كرربس تئزري انکخرب در فرزندپروري"
در شرك بهرهبرداري نف و گرز آغرجرري
باكاهش
مشكالت

*برگزاري كررگره آشززش "شهتررتهتري فرزنتدپروري" در شترك

كاركنانو

بهينهسرزي شصرف سزخ

خانواده 

*برگزاري كررگره آشززش "ارتقتر كيفيت كترري زنترا شترغل" در
شرك بهرهبرداري نف و گرز كرروا

ارتقايسطح
مهارتهاي

زندگيدر
رابطهبا
كاهش
مشكالت
كاركنانو
خانواده
تحكيمو
تعالي

بنيان
خانواده

*پيگيري و همرهنگ جه ترسيس آشززشگره زبرا آرشترا شلتل در
شهرم نف شهيد تندگزيرا و بکررگيري همسراا كرركنرا سركن در
شهرم (افراد داراي شدرم تحصيل شرتبط و تزانتر در تتدريس) در
آشززشگره به عنزاا شرب در شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
*حضزر شبکه ششروراا در نشس تخصص شروري بتر  ٩4نشست
تخصص خرنزاده
*ايجرد كميکته اي تحت عنتزاا كميکته ارتقتري كيفيت زنتدگ در
شهرمهري نف سرخس و تشکيل اين كميکه كته اعضتر اصتل آا
هيرت شديره و شديراا هسکند بته صتزرت دورهاي و پيگيتري جهت
اجراي شصزبرت اين كميکه در جهت كترهش ششتکالت كرركنترا و
خرنزادههري ايشرا و ايجرد فضري بهکر براي آنهر

*تشکيل شنظ جلسرت كميکه ارتقر كيفي زنتدگ در شتهرمهتري
نف سرخس جهت بهبتزد وضتعي زنتدگ و رستيدگ بته وضتع
خرنزادههري سركن در شهرمهري نف سرخس
*برگزاري طرح خرنزاده شقروم بر رويکرد اقکصترد شقتروشک در جهت
پيشبرد اصالح سبك زندگ و الگتزي شصترف بتراي خترنزادههتري
طراحي
برنامههايبهبود سركن در شهرمهري نف سرخس

كيفيتزندگي *پيگيري برگزاري دورههري آشززشت ويتژه خترنزادههتري كرركنترا
اقمرري شرك نف شنرطق شركزي
خانوادههاي

*پيگيري ششکالت خرنزادههري كرركنرا شرك نف شنرطق شركزي
اقماري 
سركن شهرمهر
*ايجرد اشکرا اسکفرده خرنزادههر به عنزاا شيهمرا نزروزي از جزيتره
خررگ


تقويت
تحكيمو
تعالي
بنيان
خانواده

*برگزاري شراس عرشزرا و سخنران پيراشتزا نقتش زنترا در قيترم
عرشزرا در شرك بهره برداري نف و گرز ارونداا

ارزشهاي

*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهرهبترداري نفت و گترز
اخالقيوفرهنگ ارونداا در دوره آشززش نقش حجرب و عفرف در خرنزاده ويژه برنزاا
اسالميدربين شرغل اين شرك و ديگر ادارات شهر خرششهر
كاركنانزنو *برگزاري نمريشگره عفرف و حجرب در شرك شل حفرري
*برگزاري سمينرر عفرف و حجرب بر عنزاا پزشتش از ديتدگره نتزرو
مرد 
بيزلزیي ،شزاجهه اعکدال تتلفيق بر شزضزع عفترف و حجترب تزستط
دكکراي تخصص علزم اعصرب در شرك پريرنههر
پيشنهادو
برگزاري
برنامههاي

فرهنگي،
آموزشيو
اجتماعيبه

نگرشهاي

سنتيونگاه
تبعيضآميز

بهزنان 

منظوراصالح
نگرشهاي


*همکرري بر شزراي فرهنگ جه برگزاري سمينرر عفرف و حجرب
بر عنزاا پزشش از ديدگره نزروبيزلزیي ،شزاجهه اعکدال -تلفيقت بتر
شزضزع عفرف و حجرب در شرك پريرنههري نفک

عمومي(ازجمله
نشستهاو

كارگاههاي

آموزشي) 
آگاهيبخشيبه *اطالعرسرن از طريق بررگذاري شقرالت شرتبط در سري اشزر زنترا
كاركنانزندر و خرنزاده شرك شل نف
حوزهجنسيتو *تالش جه ارتقر سطح آگره  ،دانش و شطرلبرت بترنزاا شترغل از
طريق شعرف كکب و فيل هري شرتبط در سري اشزر زنترا و خترنزاده
مطالبات
شرك شل نف
جنسيتي 



حضورفعالدر



جلساتو



شوراهاي

*حضزر در شزراهري فرهنگ  ،اشر به شعروف و نه از شنکر و...




سياستگذاريو *برگزاري جلسرت شسکمر بر شديراا ارشد و تركيد بر لتزوم تزجته بته
برنامهريزيدر تزانمنديهري برنزاا شرغل و بهرهگيري از اين ظرفي
راستايترويج



نگرشحساس



بهجنسيت 






نگرشهاي


*برگزاري جلسه بر شديرعرشل شرك نفت شنترطق شركتزي و اختذ

سنتيونگاه

شجزز اجراي پرویه پژوهش "بررس ترثير آشتززشهتري شبکنت بتر

تبعيضآميز


تزاا افزاي روانشنرخک و سبك حل تعررض در بهبزد كيفي زنتدگ

بهزنان

خرنزادههري سركن و اقمرري" در آا شرك
شناسايي

*ارسرل فراخزاا در خصزص شنرسري نيرزهري پژوهشت شترتبط بتر

نيازهاي

حززه زنرا شرغل ،جنسي و خرنزاده در شرك نف و گرز پرر

پژوهشيمرتبط *پيگيري برگزاري جلسه تزجيه نکريج پترویه "شنرستري برورهتري
باحوزهزنان كرركنرا شرك شل نف ايراا نسب به نقشهري اجکمرع زنرا"
شاغل،جنسيت
وخانواده 

*ارسرل خالصه شديريک پرویه "شنرسري برورهري كرركنرا شترك
شل نف ايراا نسب به نقشهري اجکمرع زنرا" بته شتديرعرشل و
شديراا ارشد و زيربط جه بهرهبرداري
*پيگيري اجراي پرویه پژوهش "بررس ترثير آشززشهري شبکن بر
تزااافزاي روانشنرخک و سبك حل تعررض در بهبزد كيفي زنتدگ
خرنزادههري سركن و اقمرري" در شرك نف شنرطق شركزي

نگرشهاي

سنتيو
نگاه
تبعيضآميز

بهزنان

*جلسه بر شديرعرشل و اعضر هيرت شديره شرك بهرهبرداري نفت و
گرز شرق

ايرادسخنرانيو *ديدار بر خرنزادههري كرركنرا در شنطقه سرخس و بررس شسترئل و
ششکالت آنهر
مصاحبهدر
جلساتومجامع *حضزر در همريشهتر ،ستمينررهر و كررگترههتري آشززشت و تبيتين
جريگره و وظريف اشزر زنرا و خرنزاده
مختلف 
*ديدار ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك شل حفرري بر خرنزادههتري
شهدا و كرركنرا جرنبرز و آزاده

*تجهيز كکربخرنه تخصص اشزر زنرا و خرنزاده بر خريد كکب شرتبط
*ترويج فرهنگ كکربخزان و برپري كکربخرنه براي برنزاا شترغل در
سکرد ششهد شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
*راهانتتدازي كکربخرنتته تخصص ت اشتتزر زنتترا و ختترنزاده در شتترك
شناساييكتب
مرتبطومعرفي
وتوزيعآنبين
اطالعرساني


همكاران 

وارتباطات

بهرهبرداري نف و گرز زاگر

جنزب

*راه اندازي كکربخرنته تخصصت حتززه زنترا و خترنزاده در شترك
بهينهسرزي شصرف سزخ
*ارتقر تعداد كکب كکربخرنه تخصص اشزر زنترا و خترنزاده شتديري
اكکشرف
* تززيع كکب عفرف از ديدگره نزروبيزلزیي و كکرب هزش شثب بين
برنزاا شرغل پريرنههري نفک

توليدنشريهو
خبرنامه 

*بررگذاري اخبرر ،اطالعرت ،قزانين و بخشنرشههر و ...روي سري اشزر
زنرا و خرنزاده شرك شل نف

*شعرف سري اشزر زنرا و خرنزاده شرك شل نف به پرسنل


*راهاندازي و بهروز نگه داشکن كرنرل اشزر زنرا و خرنزاده

تشكيلگروههاي *به روزرسرن شداوم سري اشزر زنرا نف و گرز پرر

اطالعرساني

وارتباطات

اجتماعيدر
فضايمجازي/
اطالعرساني 


قرار دادا فيل هري آشززش  ،شطرلب شفيد و)...
*تززيع كکرب عفرف از ديدگره نزروبيزلزیي در هفکه عفرف در شرك
پريرنههري نفک
*درخزاس انعکر
ششعل

فعاليتهاي

متفرقه 

(شعرف كکرب،

اخبرر و اطالعرت از روابطعمتزش و هفکتهنرشته

*برگتتزاري جلستته ديتتدار نتتزروزي بتتر شتتبکه ششتتروراا و بررس ت
برنرشههري سرل جديد
*تهيه گزارش ارزيرب شراس گراشيداش والدت حضرت زهرا( ) و
ارسرل به اشزر زنرا و خرنزاده وزارت نف
*تهيه گتزارش از برزديتد از شجکمتع شستکزن سترخس و ارائته بته
شديرعرشل جه رفع شسرئل و ششکالت آنهر
*برگزاري جلسرت تزجيه بر ششروراا ترزه شنصزب شده
*حضزر در نشس شديري شصرف برق (وزارت نيرو)
فعاليتهاي

*پيگيري حضزر ششرور و عقد قرارداد در شديري اكکشرف
جانبيدرحاشيه
*حضزر ششتروراا در كليته نشست هتري تخصصت و كررگترههتري
اقداماتاصلي 
آشززش
*برگزاري نمريشگره لبر اداري برنزاا در شرك شل نف
*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهترهبترداري ارونتداا در
كررگره آشزرش ارائه راهکررهري افتزايش بهترهوري شصترف بترق و
ششکركين خرنگ بر حضزر برنزاا شرغل در شهر اهزاز
*اطالعرسرن به همکرراا جه شرك در دورههري آشززش برگزار
شده تزسط اشزر زنرا و خرنزاده وزارت نف

فعاليتهاي

جانبيدر
فعاليتهاي

حاشيه

متفرقه

اقدامات
اصلي

*تهيه و گردآوري شجمزعه فريلهري صزت كررگرههتري آشززشت و
در دسکر قراردادا آنهر براي كليه همکرراا
*كمك به رفع ششکالت كرري ،خترنزادگ و ستالشک همکترراا بتر
شسرعدت شدير برنرشهريزي تلفيق
*برزديد از شدار و قدردان از شعلمين شدار شهرمهري شترك
بهرهبرداري نف و گرز شرق در هفکه شعل
*برگزاري جشنهري اعيرد شتعبرنيه و عيتد بتزرگ نيمته شتعبرا در
شرك بهرهبرداري نف و گرز شرق
* برگزاري جشنزاره غذا در بتين بترنزاا ستركن در شتهر سترخس و
شهرمهري نف و برنزاا شرغل در سکرد ششهد در سرخس
*برگزاري شسربقه دلنزشکه ويژه پرسنل به اشيرالمزشنين در شبهتري
قدر و شره شبررم رشضرا
*پيگيري و همکرري بر روابط عمزش جه برگتزاري طترح اوقترت
فراغ فرزنداا در شنرطق عمليرت
*پيگيري و همرهنگ نقرش و رنگآشيزي ديزارهري شتهرم نفت
سرخس جه زيبرسرزي و ايجرد فضري شرد براي سركنين شهرم
*برگزاري كال هري هنري (تربلز فرش ،قرل بترف  ،خزشنزيست و
عکرس ) براي خرنزادههري شهرمهري نف سرخس
*برگزاري كال هري نقرش براي كزدكرا  0تر  6سرل در سرخس
*برگزاري جشن ازدوا و تهيه جهيزيه براي تعدادي از خرنزادههتري
نيرزشند تزسط كمكهري شردش و خرنزادههري كرركنرا
*برگزاري نمريشگره آثرر هنري و صنريع دسک برنزاا در شهرمهري
نف سرخس
*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهره بترداري نفت وگترز
زاگر جنزب در اردوي يك روزه برزديد از سيکل تركيب اداره برق
اسکرا فرر

فعاليتهاي

جانبيدر
فعاليتهاي

حاشيه

متفرقه

اقدامات
اصلي

*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهره بترداري نفت وگترز
زاگر جنزب در پنجمين اجتال استکرن نمترز بتر عنتزاا نمترز و
شدرسه
*حضزر ششرور اشزر زنرا و خرنزاده شرك بهره بترداري نفت وگترز
زاگر جنزب در جلسه تزسعه و ترويج فرهنگ نزران نمرز در بتين
خرنزادههر
*پيگيري ششکل برنزان كه هديه روز زا و كمك هزينه شهدكزدم
را دريرف نکردند
*ارسرل پيرم تبريك تزلد به زنرا شرغل در شنرطق شركزي
*ارسرل پيرم تبريك انکصرب براي همکرراا زا
*در اطالعرت دورههري آشززش در سرشرنه آرشرا واحد آشززش
*ايجرد طراح و تأسيس اترق كنفرانس اشزر زنرا و خرنزاده شترك
شل نف
*برگزاري اردوي فرهنگ ت ورزش براي زنرا شرغل شترك نفت
شنرطق شركزي
*برگزاري جشن روز زا در شرك نف شنرطق شركزي
*ديدار بر خرنزاده برزنشسکههري شرك نف شنرطق شركزي
*ديدار بر خرنزاده شهداي شرك نف شنرطق شركزي
*برگزاري كررگرههري نقرشت  ،هنتري و آشتسزي بته شنرستب هتري
شخکلف در شنرطق عمليرت پريرنههري نفک
*همکرري زنرا شترغل شترك نفت و گترز آغرجترري در دوخت و
بسکهبندي شرسك
*حضزر زنرا شرغل شرك نف و گرز آغرجرري در سمينرر "شصرف
بهينه انریي در خرنه" ،برگزار شده تزسط اداره برق شهرسکرا

امور زنان و خانواده شركت ملي نفت ايران

نشاني :تهران ،خيابان حافظ ،ساختمان مركزي چهارم شركت نفت،
طبقه سوم ،اتاق 103
تلفن 83381443 :ـ 83381390
نمابر83383939 :
آدرس سايتzanan.nioc.ir :
آدرس شبكههاي اجتماعي@zanannioc :

رايانامهbanovan@nioc.ir :

