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اسفند 3199

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای ارزیاییی تحاالت اقتصایی سایته یر ساح ملای از ساال
ههییهی یینالمللی ،محیسب ثرو سیته هار کشاالر اسا کا یار اسای

تغییارا آن،

عملکری سیساتم سییسا گذار و اجرائای یر کشاالر ماالریهرر ،ساجش

شاه و میااان

مالفقی سییس هی اقتصیی و اجتمایعی ماالریهرر را ساجش پذیر میسایزی .یر میاین
عالامل احصی شه یر این روش یرا ارزیییی ثرو ملی ،مجییع اهسیهی یکای از مهمتارین و
مبجیئیترین عالامل تشکیلیهجه ثرو یر هر کشالر محسالب میشاالهه کا یهر مجاه از
ظرفی هی ییپییین این عیمل ،میتالاهه تحالت شگرفی یر ثرو ملی کشالرهی یا همارا
یاشت ییشه.
هیگفت پیهاس ک زهین هیمی از این رکن مهم ثرو ملی را تشکیل مییهجه و یار هماین
اسی  ،فراهم کرین زیرسیخ هی حضالر و فعیلیا افااون و ماالثرتر زهاین یر حالز های
اقتصیی و اجتمیعی ،مالجبی رشه سریعتر و پییهارتر یر ثرو ملی ک تیمینکججاه رفای
و میاان خالشبختی تمیمی شهروههان کشالر اس  ،محسالب میشالی.
یر حالز اجتمیعی هیا خیهالای هست مرکا جیمع را تشکیل مییهه و پیی اصلی رشاه و
تریی فرزههان و شهروههان جیمع یر خیهالای  ،یجیین ههیی میشاالی .زهاین یر ایان رشاه و
تریی یجییهی ،هقشی حییتی و آغیزگر ی عهه یارهه و تمیمی فرآیجههی آمالزشی ،پرورشی
و ترییتی یر یستر شکل میگیری ک زهین یر مرحل اولی ایشیی کری اهه.
یی تالج ی مالحری مایالر ،جیمع مالفق را یییه جیمع ا یاهسا کا یار یساتر فرهجا،،
عرف ،قالاهین و مقررا و هرم اجتمیعی شکل گرفت  ،عالو یر تیمین جییگی یرا زهین یا
مجرالر اهشیم فعیلی اجتمیعی و اقتصیی مالثر ی عجالان هیمی از هیرو کیر جیمع  ،زمیجا

تزم یرا ایفی وظییف یجییهی زن ی عجاالان رکان ترییا و رشاه فرزهاهان یا خصاال
فرزههان یر سجین پییین فراهم شالی .یخشی از این زمیج و یستر تزم یر چیرچالب قاالاهین
و مقررا مالضالع ی ویژ یر محیطهی ایار یولتی و غیریولتی و یخ
آن ی شکل پذیرش و مشیرک سییر شهروههان ی خصاال
یرا تحقق یهیج

مهم ییگار از

ماریان یر محیطهای کایر

مسئاللی هی زهین یر هر یو جیهب محیط کیر و خیهالای اس  .تعیمال

مثباا مااریان یر محیطهاای کاایر یاارا هق آفریجاای زهااین یر عرصاا

وظااییف و

میمالری هی ایار از یک سال و مسئاللی هی پرورشی و ترییتی یر محیط خیه ی عجالان
مکملی یرا تالش هم جیهب زهین یر این عرص هقشی تعیینکججه یر مالفقی یایهالان یر
هر یو یخ

محسالب میشالی .تعیملی کا یر صاالر شاکلگیر و پیشارف  ،زمیج سایز

پرورش شهروههاهی یی کیفی تر و مالفقتر یرا هق آفریجی یر آیجه کشالر خالاهاه شاه
ک هم می امروز یر آن زههگی میکجیم و فرزههان و هسل آتی یر آن اهتریر زیستی یهتر را
یارهه.

عناوينبرنامهها
چالشها


يااقدامات
انجامشده
ايجادكميته
راهبرديجهت
تبيينوظايف
مصوبمشاورين

هاواقداماتدرسطحشركتملي


جزئيات/تعدادبرنامه
نفت
* برگزاري جلسه با مشاوران فعال امور زنان و خانواده شررت ملر
نف ايران
* تماس مكرر و پيگيري انجام وظايف و ماموري ها
* هماهنگ مداوم با شبكه مشاوران در گروه ايجاد شرده در فاراي
مجازي

امورزنان
نهاد

(جلسات

ساختارمند

دورهاي)


براي
رسيدگيبه
امورزنانو
تحقق

همكاريو

برنامههاي


هماهنگي

حساسبه

پيوستهبامشاور

جنسيت

امورزناندرامور
ارجاعيو
پيگيريمصوبات
نشستدورهاي

مشاورين

* حاور در جلسه مشاوران امور زنان و خانواده  4شرت برا مشراور
ارشد وزير در امور زنان و خانواده
* پيگيري مكاتبات و نامههاي واصله از امور زنران و خرانواده وزارت
نف
* انجام وظايف و ماموري هاي محوله از طرف امور زنان و خرانواده
وزارت نف و ارائه گزارش
* حاور مشاوران شرت هاي زيرمجموعه در جلسه تعيري شرده برا
مشاور امور زنان و خانواده مديرعامل شرت نف و تبرادل نرررات و
آرا
* ارتباط مستمر مشاوران شرت هاي زيرمجموعه با مشاور امور زنان
و خانواده مديرعامل شرت نف به صرورت تمراسهراي تلفنر يرا
تصويري جه تسب رهنمودهاي الزم

نهاد
ساختارمند
براي
رسيدگيبه
امورزنانو
تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

* به روزرسان اطالعات شوراهاي سياس گذاري و اعرالم بره امرور
زنان و خانواده وزارت نف
* حاور در جلسات تميته راهبردي سالم
* حاور در جلسات شوراي امر به معروف و نه از منكر
* حاور در جلسات شوراي فرهنگ
* حاور در جلسات شوراي ورزش
* حاور در تارگروه تخصص تميته سامانده قراردادهاي مسرتمر
حجم (غيرپروژهاي)
* حاور مشاور شرت نف و گراز ارونردان در جلسره همراهنگ و
برنامهريزي تميسيون بانوان فرمانداري خرمشهر
* حاور مشاور شرت نف و گاز اروندان در جلسه راهانردازي سرتاد
اجراي بانوان براي گراميداش هفته دفاع مقدس
الزامحضور
* حاور مشاوران در جلسات تميته عفاف و حجاب
مشاوريندر
* برگزاري جلسه با مديرتل امور زنان و خانواده استان بوشهر برراي
مجامع
هماهنگ و همكاريهاي الزم
سياستگذاريو

* هماهنگ با رئيس آمروزش و جلرب همكراري آنهرا در برگرزاري
برنامهريزي

نشس هاي تخصص و تارگاههاي آموزش
* عاوي مشاور امور زنان و خانواده شررت پايانرههراي نفتر در
تارگروه چرخه مديري بهرهوري و مال راقتصادي
* عاوي مشاور امور زنان و خانواده شرت پايانههاي نفت تميتره
مسئولي هاي اجتماع شرت
* حاور فعال همكاران زن شرت پايانههراي نفتر در جلسرات برا
برنامه ريزي تلفيق  ،مديري مال  ،منابع انسان  ،بهداري و بهداشر
و پژوهش شرت مل نف ايران
* حاور فعال همكاران زن شرت پايانههاي نفت در جلسات تاري
با ادارات و شرت هاي غيرنفتر هماننرد سرازمان برنامره و بودجره،
وزارت امور اقتصاد و داراي  ،بانک مرتزي جمهوري اسالم ايران و
شرت بيمه ايران

نهاد
ساختارمند
براي
رسيدگيبه
امورزنانو
تحقق
برنامههاي

حساسبه
جنسيت

ايجاد
فرصتهاي

برابر

* ارائه پيشنهاد و تصويب در شوراي فرهنگ در خصرو تشركيل
جلسات مستمر مديرعامل با بانوان نماينده معرف شده از هر مديري
(رسم  ،قراردادي و پيمانكار) به صورت فصل به منرور طرح نررات
و پيشنهادات
* حاور مشاور امور زنان و خانواده شرت نفر و گراز ارونردان در
جلسات در سطح استان با مشاوران زنان و خانواده ساير ارگانهرا برا
محوري موضوع زنان
* ارائه اطالعات و مطالب مفيد به شبكه مشاوران
* پيگيري برگزاري دورههاي آموزشر آنالير و آفالير (برهدليرل
شيوع ترونا)
* حاور در جلسات مختلف و تبادل نررر و همفكرري برا مشراوران
شرت هاي ديگر
* حاور در دوره هراي مجرازي معرفر شرده و هم نري پيگيرري
توانافزايي

صفحات اجتماع امور امور زنان و خانواده شررت نفر در فاراي
مشاورينزن
مجازي و ارسال مطالب آن براي همكاران توسط شبكه مشراوران در
تليه شرت ها
* معرف ر مشرراوران شرررت هرراي زيرمجموعرره جه ر حاررور در
دوره هاي آموزش مجازي شرت ملر گراز و اخرذ گواهينامرههراي
دورههاي :شخصي شناس  ،مديري زمان و تفكر استراتژيک
* حاور در دوره آموزش آنالي مسئولي اجتماع
* شناسراي تفكررات قرالب و تليشرهاي در انتصرابات بخرشهرراي
شناسايي
مختلف و تالش جه اصالح نگرش مديران
تبعيضهاي

* پيگيري تخصيص سهميه مناسب در ارزياب عملكرد بانوان رسم
جنسيتيدر
* برگزاري نشس با مدير منرابع انسران پايانرههراي نفتر و بيران
فرآيندهاي
مشكالت و مسائل زنان شاغل و پيگيري جه رفع آنها
برنامهريزي،

* جلسه برا مرديرعامل شررت نفر و گراز آغاجراري جهر رفرع

سياستگذاريو مشكالت ارتقا شغل بانوان و انتصاب آنها در سم هاي شغل باالتر
مديريتي
* پيگيري و انجام مكاتبات سم هاي سازمان معرو شرده برانوان

شاغل رسم با منابع انسان شرت نف و گاز تارون
* مكاتبه با مديرعامل شرت گ ساران جه اعالم وضعي شغل
تعدادي از پرسنل رسم زن و بررس امكان انتصاب در سم هاي
باالتر
* پيگيررري اسررتفاده از دورترراري بررراي بررانوان شرراغل در شرررايط
شناساييو
همهگيري ترونا
طبقهبندي

مشكالتشغلي * تالش جه رفع مشكالت ناش از دورتاري بانوان شاغل
زنانشاغلو
ارائهراهكارهاي
مناسب

ايجاد
فرصتهاي

برابر

تحقق
شايسته

ساالري

* پيگيري تخصيص منازل سازمان مناسب براي بانوان واجد شرايط
در شهركهاي مسكون منطقه ويژه اقتصادي
* آگاه دادن به زنان شاغل در مورد قواني و مقررات
* تالش جه رفع موانرع و معارالت ناشر از دورتراري از قبيرل
برنامهريزي

جهتبهرهمندي تاهش اضافه تاري و...

* اطالعرسان طرح ارزياب و توسعه مهارتهاي رهبري و مرديري
عادالنهزنان
زنان در صنع نف به ذينفعان
شاغلازمنابع،
* پيگيري درخواس هراي برانوان قررارداد مردت موقر شراغل در
امكانات،
پايانه هاي نفت در تغيير نوع تار از سات به اقماري و برعكس (تره
فرصتهاو
با مساعدت مديرعامل و رئيس منطقه انجام شد).
تسهيالت
* پيگيري عل عدم امكان اسرتفاده از خردمات بهداشر و درمران
صنع نف برراي فرزنردان تارمنردان زن شراغل علر رغر وجرود
مقررات در اي زمينه در شرت نف و گاز اروندان
* پيگيري عل عدم پرداخ حق اوالد به تارمندان زن
* پيگيري درخواس هاي واصله از زنان شاغل
احصامشكالت
* مهمتري مشكل همكاران زن شاغل در شرت ها در زمينره ارتقرا
زنانبرايارتقا به سم سازمان  Aبه باال اس ته در دس پيگيري اس .








تحقق
شايسته
ساالري

* پيگيري معرف زنان با ظرفي مديريت از مديرعامل (سال گذشته
فهرس تامل براي مديرعامل ارسال شد)
شناساييزنان * اخذ گزارش وضعي خانوادههاي تارتنان در شهركهاي مسكون
در منرراطق عمليررات اعر از :چررالشهررا ،مشرركالت ،درخواسر هررا،
مستعدو
توانمنديها و پتانسيلهاي آنها جه برنامهريزيهاي آت
برجسته
* همكرراري بررا امررور زنرران و خررانواده وزارت نف ر جه ر درياف ر
اطالعات زنان شاغل توانمند براي تهيه "آلبوم زنان مدير نفت "
ارائهطرحهاو * استفاده از تجربه زيسته بانوان داراي سم هراي مرديريت جهر

برنامههايعملي شناساي مسائل و موانع ارتقا بانوان و پيگيري جه رفع آنها

مناسبجهت * با توجه به امااي تفاه نامه بري وزارت نفر و معاونر زنران و
ارتقاومشاركت خانواده رياس جمهوري ،محتواي آموزش از شرت بهينرهسرازي و
تارشناسرران اير حرروزه اخررذ و جه ر اسررتفاده از پتانسرريل زنرران و
زنانشاغلدر
خانوادهها روي ساي و فااي مجازي اي امور بارگذاري م شود.
همهسطوح
سازماني
* ارائه اطالعات مفيد جه ارتقرا توانمنردي هراي زنران شراغل در
حوزههاي اجتماع و خانوادگ
* پيگيري و تشكيل تميتههاي خودجوش از زنان شاغل جهر بره
اشتراك گذاشت تواناي زنان شاغل و همسران همكراران در جهر
توانافزاي و شناسائ نيروهاي مستعد در زمينههاي مختلف علم و
هنري در شرت نف و گاز شر
تدوين
* بارگذاري فيل آموزش "شفق به خود" برا تردريس دتترر علر
برنامههاي

صاحب در اتوماسيون اداري جه اسرتفاده همكراران شررت هراي
توانافزاييزنان

زيرمجموعه
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "توانمندسازي فرردي و
شغل و اجتماع زنران در صرنع نفر " در شررت نفر منراطق
نف خيز جنوب
* بارگذاري فيل آموزش "بهبود تيفي زندگ " با سخنران دتترر
عل صاحب از طريق سامانه آموزش ،ساي و فاراي مجرازي اير

تحقق
شايسته
ساالري

امور
* بارگذاري فيل آموزشر "ذهر آگراه  ،فنرون و چرالشهرا" برا
سخنران دتتر عل صاحب از طريق سامانه آموزش ،ساي و فااي
مجازي اي امور
* بارگذاري فيل آموزش "غن سازي روابط" با سخنران دتتر عل
صاحب از طريق سامانه آموزش ،ساي و فااي مجازي اي امور
* بارگذاري فيل آموزش "اختالل شخصي " با سخنران دتتر عل
صاحب از طريق سامانه آموزش ،ساي و فااي مجازي اي امور
* شناساي و معرف زنان توانمند و حائز شررايط احرراز سرم هراي
پيشنهادبه
كارگيريزناندر مديريت به مديران ارشد
سمتهاي

مديريتي
حضوردرهيات -
مديرههاي

شركتهاي

اصليوفرعي

تضمينحمايت * پيگيري موارد خا و موردي
* برنامهريزي الزم جه اخذ تامي در حال پيگيري اس .
مديراندر
شرايطتهديدات * حماي مديرعامل و مديران شرت پايانههراي نفتر جهر حرل
سازمانياززنان مسائل و مشكالت بانوان شاغل در اي شرت و تمک به آنها جلب
شده اس به خصو در مورد مشكالت همكاران قراردادي
شاغل
برقراري
امنيتشغلي برقراريامنيت * ارائه اطالعات الزم و مفيد جه حفظ حري شخصر در محريط
اداري از طريق ساي امور زنان و خانواده شرت مل نف
اخالقيبراي
* حاور در جلسات شوراي امربهمعروف و نه ازمنكرر در خصرو
كاركنانزندر
برنامههاي تشويق و فرهنگ در خصو زنان و خرانواده و تهيره و
محيطسازماني
ارسال گزارشات درخواست اي شورا
(بهويژهكاركنان * تالش جه ايجاد فااي ام و آرام با اتخاذ تدابير مناسب برراي




مجردومطلقه) مكانياب محيط تاري زنان شاغل
* تالش در جه حفظ ترام انسان و اخالق بانوان در محل تار
* ارائرره پيشررنهاد و راهكررار در صررورت لررزوم در شرروراي بسرري ،
امربهمعروف و شوراي فرهنگ جه برقراري امني اخالقر برراي
تارتنان زن
* تشكيل جلسه با بانوان سرپرس خانواده در شرت مل حفراري و
شناساي عوامل ايجاد عدم امني در سازمان
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي "اخال حرفهاي در محيط ترار"
در شرت نف مناطق نف خيز جنوب
پيگيريدعاويو *پيگيري درخواس هاي تارتنان زن از طريرق واحردهاي حرفرهاي
ذيربط در مديري توسعه منابع انسان
مشكالت



سازمانياز



طريقمراجع



ذيربطدرصنعت



* پيگيري درخواس هاي واصله از بانوان شاغل مبنر برر انتقرال و
جابجاي و درخواس از مديران جه توجه به اي موضوع
ايجادتسهيلدر * پيگيري اقماري شدن تعدادي از پرسنل قررارداد مردت موقر در
جزيره خارگ
جابهجاييو

كاريابيزنان * پيگيري درخواس انتقال تارمندان زن شاغل در مناطق عمليرات
شرت نف و گاز اروندان به دليل مشكالت ناش از بُعرد مسراف و
رف وآمدهاي طوالن مدت


برقراري
امنيتشغلي

* پيگيري امكان بيمه فرزندان زنان شاغل و بهرهمنردي از امكانرات
همكاريدر
بهداش و درمان نف
بازنگريو
اصالحقوانينو * پيگيري انجام معاينات دورهاي همكاران قراردادي ستاد
* پيگيري اجراي دستورالعمل هاي تاهش ساع تاري زنران داراي
مقرراتو
فرزند زير  6سال و شرايط خا
دستورالعملهاي

الزم

دسترسيبرابر * به دليل شيوع ترونا مجموعههاي ورزش از ابتداي سرال تعطيرل
بهمجموعههاي هستند.

* پيگيري و تحقق اسرتفاده همكراران شراغل در منراطق عمليرات
ورزشيو
شرت پايانههاي نفت از تسهيالت و سال هاي ورزش و آموزش
آموزشي
* جداسازي سال چند منروره ورزش جه رفاه حال بانوان شراغل
در شرت مل حفاري
* ايجاد رشته يوگا جهر ايجراد آرامرش برانوان شراغل در شررت
حفاري (براي ايام بعد از ترونا)
برخوردارياز * تامي امكانات و تجهيزات رشته هاي ورزش با توجه بره نيازهراي
منطقه عمليات توسط شرت پايانههاي نفت
امكاناتو
* استفاده همكاران در پايان تار اداري در منراطق عمليرات شررت
تجهيزات
تامينرفاهو
پايانههاي نفت از امكانات ورزش و جه دفتر تهران نيز برا انعقراد
ارتقاسطح ورزشيمتناسب
قرارداد ،همكاران زن دو روزدر هفته را به ورزش اختصا م دهند.
سالمتزنان باشرايطزنان
(با توجه به تعطيل سال هاي ورزش در اي ايام اسرتفاده همكراران
شاغلدر
تمتر شده اس ).
محيطكارو
* طرح درخواس تشكيل تي توهنوردي حرفه اي با توجه به حاور
خانواده
زنان توهنورد شاغل در شرت نف و گاز اروندان
بهرهمندياز * اي مه به مدد هم امور ورزش مهيا اس  .موفقير تري هراي

امكاناتومربي ورزش شرت ها مويد اي نكته اس ماننرد قهرمران تري فوتسرال
زنان شرت مل حفاري
مناسببراي
ورزشقهرماني
بهرهمندياز

ساعاتورزشي
حينكارو
ساعاتمناسب

* حت االمكان در شرت ها طبق آمار متقاضيان (بره تفكيرک زن و
مرد) مهيا اس .

* برگزاري مسابقه تجربه زيسته ايام مواجهه با ترونا براي پرسرنل و

خانوادهها و اهدا جايزه به برندگان مسابقه

* پيگيري و اخذ موافقر مرديرعامل سرازمان منطقره ويرژه جهر

حاور روانشناس بانوان در سازمان

* برگزاري تارگاه آموزش با موضوع "بررسر اصرول روانشرناخت

موثر در بهبود ارتباطات بانوان سرپرس " در شرت مل حفاري

* برگزاري تارگراه آموزشر "بهداشر روان خرانواده ويرژه برانوان

شاغل" (با رعاي تمام پروتكلهرا و فاصرلهگرذاري اجتمراع ) در

شرت نف و گاز آغاجاري

* برگزاري وبينار آموزش خودمراقبت با موضوع "آموزش روشهاي

پيشگيري و غربالگري بيماريهاي شايع زنان" در شرت نف و گاز
تامينرفاهو
اروندان
توسعه
* اخذ و ثب گزارش پايش سالم برهصرورت هفتگر در سرامانه
ارتقاسطح
برنامههاي

پيامك بهداش و درمان به طور مستمر از همكاران شرت نفر و
سالمتزنان
مراقبتيدرزمينه
گاز تارون (با توجه به شيوع بيماري ترونا)
شاغلدر
سالمتجسميو
* پيگيري تامي و نرارت بر توزيع اقالم بهداشت مرتبط برا شريوع
محيطكارو
روانيزنان
ويروس ترونا
خانواده
* برگزاري وبينار آموزش با عنوان "شناخ سرطانهاي شرايع" برا
همكاري دانشگاه شهيد بهشت و واحد پزشرک مشراور و اهردا لروح
تقدير به برگزار و شرت تنندگان و هم نري ثبر دوره در سيسرت
آموزش شرت نف فالت قاره
* مالقات حاوري با تعدادي از بانوان سرپرس خانواده در شررت
مل حفاري در حاشيه تارگاههاي مختلف و استفاده از پيشرنهادات و
انتقادات آنان
* برگزاري مسابقه آشپزي مجازي بي همكراران زن شررت ملر
حفاري با رويكرد تغذيه سال
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي "مديري استرس و اضطراب"
در شرت نف مناطق نف خيز جنوب

* هماهنگ مستمر برا بهداشر و درمران صرنع نفر و توصريه

موردي بانوان نيازمند حماي

* ارائه اطالعات بانوان داراي مشكالت خا به واحدهاي مربوطره

از قبيل مددتاري جه مساعدت

* ارائه پيشنهاد و تصويب در شوراي فرهنگ جه الزام به معاينات

دورهاي بانوان شاغل در شرت نف فالت قاره توسط واحد پزشرک

مشاور

* هماهنگ جه آغاز اجراي معاينات بالين ط دو روز با همكاري

واحد بهداش شميرانات و واحد پزشک مشاور با اعزام  8گرروه سره

نفره براي پرسنل زن شرت نف فالت قاره

* دلجوي از همكراران زن مبرتال بره بيمراري توويرد 91شراغل در
تامينرفاهو
ارائهبرنامههاي مديري تاال و حداتثر همكاري با آنها براي گذراندن ايام بيمراري و

نقاه
ارتقاسطح حمايتيدرزمينه
* پيگيري استفاده همكاران زن شاغل در شرت نف و گاز اروندان
سالمتزنان
بهداشتو
از خدمات مشاوره و رواندرمان
شاغلدر
درمانزنان
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "روانشناس خانواده" در
محيطكارو
آسيبديده
شرت نف مناطق نف خيز جنوب
خانواده
* برگزاري تارگاه آموزش "شيوه زندگ سال و سالم زنران" در
شرت نف و گاز آغاجاري
* برگرزاري تارگراه آموزشر "پيشرگيري از آسريبهراي زنردگ و
اجتماع زنان" در شرت نف و گاز آغاجاري

* درخواس تهيه تليپهاي ورزش از مربيان ورزش جه اسرتفاده

در ساي امور زنان و خانواده در اينترن و اينتران و فااي مجرازي

در ايام قرنطينه

* تشكيل گروههاي مجازي هنري و فرهنگ جه اسرتفاده برانوان

شاغل و خانوادهها جه ارائه آثار هنري و محصوالت محل برانوان،

گروه مجازي آموزش آشپزي ،گروه مجازي ورزش در خانه ،برگزاري

مسررابقات آنالير بررراي خررانوادههررا از جملرره :نقاشر  ،شررعرخوان ،

دابسمش و ...در شرت نف و گاز شر

* برگزاري دورههاي آموزش روانشناس آنالير از جملره "امنير

روان در ايام ترونا" براي خانوادهها و همكاران و برگزاري مسابقات

(پيگيري)ايجاد آنالي
تامينرفاهو
* بازديد از شهرك هاي مسكون منطقه ويژه و تهيه و ارائه گرزارش
وافزايش
جامع از مشكالت و چالشها به مديرعامل و پيگيري جه رفع آنها
ارتقاسطح
امكانات
* بررس و پيگيري مستمر رفع مشكالت و نواقص تمپ مسركون
سالمتزنان
تفريحي،رفاهي،
بانوان اقماري و ارائه تسهيالت رفاه در منطقه ويژه اقتصادي
شاغلدر
ورزشيو
* پيگيري جابجاي بانوان شاغل اقماري و اسكان در تمرپ منرازل
محيطكارو
فرهنگيبراي منطقه ويژه با امكانات و تجهيزات مناسب
خانواده

زنانوخانوادهها * برگررزاري دورههرراي مجررازي "خالقي ر و سرررگرم فرزنرردان"
همكاران (گروه سن  6تا  9١سال) در شرت نف و گاز آغاجاري
* برگزاري  9١دورهي آموزش و هنري مجازي ويژه برانوان شراغل
در شرت نف و گاز آغاجاري
* پيگيري رفع مشكالت بانوان شاغل در شرت نف و گاز ارونردان
در استفاده از تسهيالت رفاه در ايام مرخص زايمان
* پيگيري اسكان بانوان جديد شاغل در پيمانهاي سرازمان منطقره
ويژه در چارچوب مقررات و ضوابط
* پيگيري اخذ مجوزهاي الزم براي تردد خودروي شخص بانوان در
امات و تمپهاي سازمان منطقه ويژه
* برگزاري مسابقات ورزش شرت پايانرههراي نفتر بري برانوان

تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده

شاغل در تهران و انتخاب نفرات اول ترا سروم و اهردا جروايز طبرق
مصوبات ورزش
* برگزاري مسابقه ورزش به مناسب هفتره ورزش و تندرسرت برا
همكاري امور ورزش بانوان و خدمات پشتيبان شررت پايانره هراي
نفت در منطقه خارگ بي خانوادههاي تارتنان
* برگزاري مسابقه ويژه بانوان با همكاري امور ورزش در بستر ساي
داخل شررت نفر فرالت قراره و اهردا هديره بره قيرد قرعره بره
شرت تنندگان
* ارسال فايلهاي آموزش و مسابقات غيرحاوري ورزش از طريق
بريد شرت نف فالت قاره همراه با اهداي جوايز ورزش (ماهانه) با
همكاري امور ورزش (به دليل شرايط ترونا)
* ارائه پيشنهاد ايجاد مكان مناسرب برراي پيرادهروي خرانوادههراي
پرسنل شرت نف و گاز مسجد سليمان
* به دليل شيوع ترونا و عدم امكان حاور تارتنان در باشرگاههراي
ورزش برنامه هاي ورزش و تغذيه اي روي پورتال شرت مت قررار
گرف از جملره :ورزش در خانره ،تودتران و ورزش ،يوگرا در خانره،
مسابقه تئوريرورزش  ،تغذيه روزانه ،ورزشهاي هوازي و قردرت در
منزل ،پيالتس در منزل ،برنامههاي اصرالح  ،برنامرههراي تمرينر
پش ميز و...
* حاور در نشس مجازي "تحوالت خانواده در جوامع غرب "
شناساييمسائل * پيگيري مساعدت مديران جه تاهش تردد بانوان شررت نفر
ومشكالت
خزر در تهران و پايگاه عمليات بهشهر در زمان همهگيرري ويرروس
خانوادههاي

ترونا
كاركنانوارائه * برگزاري آموزش مجازي مشاوره و روانشناس تربيت ويژه بانوان
راهكارهايعملي * پيگيري رفع مشكل دورتاري بانوان شراغل مرديري تراال داراي
بهمنظوركاهش شرايط خاص از جمله داشت فرزندان چندقلو
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "بحرانهاي نوپديرد در
آسيبها

خانواده ايران " در شرت نف مناطق نف خيز جنوب








تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده

* برگزاري جلسات مشترك با مديرعامل ،مدير منابع انسان و سراير
مديران و بررس مسائل و مشكالت شغل زنان شاغل
* برگزاري تارگاه آموزش آفالير برا عنروان "تحكري خرانواده در
فرآيند جهان شدن" در شرت نف مناطق نف خيز جنوب
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "علل تغيير نقش هرا در
خانواده و تاثير آن بر تارتردهاي خانواده" در شررت نفر منراطق
نف خيز جنوب
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "تاثير مدرنيته و نوسازي
بر نهاد خانواده" در شرت نف مناطق نف خيز جنوب
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان "روابط سرال زوجري "
در شرت نف مناطق نف خيز جنوب
* پيگيررري حماي ر از بررانوان شرراغل سرپرسر خررانواده از طريررق
مددتاري يا تخصيص اضافه تاري تامل و...
شناساييمسائل * بيشتري مشكل زنان سرپرس خانواده بري نيروهراي قرراردادي،
ومعضالتزنان نداشت امني شغل اس .
* پيگيري وضعي نيروي تارمند زن شاغل در بخش خدمات جهر
سرپرست
خانوادهوارائه استفاده از ايشان در امور دفتري و منش گري با توجه به تحصريالت
دانشگاه و سرپرس خانوار بودن در پايانههاي نفت
طرحهاي

* برگزاري تارگاه آموزش با موضوع "بررسر اصرول روانشرناخت
حمايتي
موثر در بهبود ارتباطات بانوان سرپرس " در شرت مل حفاري
* ارائه اطالعات مفيد و قابل استفاده به بانوان شاغل از طريق ساي
اي امور و فااي مجازي جه ارتقا مهارت مديري زمران و ايجراد
برقراريتعادل تعادل بي تار و زندگ
بينكاروزندگي * با استفاده از تاهش ساع تاري براي زنان شاغل داراي فرزندان
صغير و يا مشكلدار اي تعادل تا حدي برقرار شده اس
زنانشاغل

برانوان قرراردادي بره

ترميموضعيت
اقتصادي
كاركنان









تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده

* طرح درخواس هاي همكاران بره خصرو
مديران ارشد در مورد مشكالت مال
* تسب اطالعات و اعالم اسرام زنران سرپرسر خرانواده جهر
درياف وام ت بهره به واحد مددتاري

* ايجاد تميترهاي تحر عنروان "تميتره ارتقرا تيفير زنردگ در
شهركهاي نف سرخس" متشكل از هياتمرديره و مرديران ارشرد
شرررت نف ر و گرراز شررر جه ر ترراهش مشرركالت تارتنرران و
خانوادههاي آنها و ايجاد فااي بهتر براي زندگ
* استخراج نيازهاي آموزش تارتنان در حوزه خرانواده از فررمهراي
نررسنج و برنامهريزي جه رفع آنها
* برگزاري تارگاههاي آموزش تحر عنروان :مرزبنردي در زنردگ
مشترك ،مديري حل تعارضات زوجي  ،ازدواج آگاهانه ،فرزندآوري و
ارتقايسطح تربي فرزنرد ،نيازهراي زوجري در زنردگ مشرترك و راهكارهراي
مهارتهاي

استفاده از اي نيازها در افزايش صميم زوج  ،مهارت تنترل خش
زندگيدررابطه و خودآگاه هيجان جه غن سرازي رابطره زوجر  ،راهكارهراي
جه افزايش صميمي در مسير زندگ مشترك و...
باكاهش
* راه اندازي مهدتودك مناسب جه آسايش خاطر مادران شاغل در
مشكالت
شرت پايانههاي نفت
كاركنانو
* همكاري با مراتز مشاوره جهر اسرتفاده خرانوادههراي تارتنران
خانواده
شرت پايانههاي نفت
* راهاندازي تتابخانه مجهز در ردههاي سن بزرگسراالن و تودتران
در شرت پايانههاي نفت
* ايجاد امكان استفاده از تالسهاي هنررير ورزشر و فرهنگر و
برگزاري مسابقات ورزش در شرت پايانههاي نفت
* برگزاري مسابقات نقاش و عكاسر بري خرانوادههراي تارتنران
شرت پايانههاي نفت
* برگزاري جلسه جه بررسر مشركالت خرانوادههراي همكراران








تحكيمو
تعاليبنيان
خانواده

شرت مل حفاري خصوصا خانواده اقماري و ارائه پيشنهادات توسط
بانوان تارگروه
* برگزاري تارگاه آموزش آفالي با عنوان الگوي اسرالم رايرانر
فعالي هاي اجتماع راقتصادي زنان در رويكرد خانوادهگرا در شرت
نف مناطق نف خيز جنوب
* برگزاري تارگاه آموزش مجازي "مهارت فرزندپروري" در شرت
نف و گاز آغاجاري
* پيگيري اجراي پروژه پژوهش "الگوي خرانواده سرال برر مبنراي
تاثير آموزشهاي مبتن بر تروان افزاير روانشرناخت و سربک حرل
طراحي
تعارض در بهبود تيفي زندگ خرانوادههراي اقمراري و سرات " در
برنامههايبهبود

شرت نف مناطق مرتزي
كيفيتزندگي
* برگزاري تارگاهها و دورههاي آموزش روانشناس هدفمنرد جهر
خانوادههاي

تاهش آسيبهاي احتمال از زندگ اقماري و ايجاد فاراي جهر
اقماري
مشاورههاي خصوص برا رعاير فاصرله اجتمراع و پروتكرلهراي
بهداشت در شرت نف و گاز شر
* حاور شبكه مشاوران در تميته عفاف و حجاب شرت ها
* برگزاري مسرابقه حجراب و عفراف در قالرب مقالرهنويسر بري تارتنران
خانوادههاي آنها
* غبارروب گلزار شهدا در هفته دفاع مقدس با رعاي پروتكلهراي
تقويت
بهداشت در شرت نف و گاز گ ساران
ارزشهاي

* مالقات با خانوادههاي شهدا و ايثارگران برا رعاير پروتكرلهراي
اخالقيوفرهنگ
بهداشت در شرت نف مناطق نف خيز
اسالميدربين
* برگزاري نمايشگاه عفاف و حجاب و دوخ چادر رايگان در جه
كاركنانزنو تروي فرهنگ حجاب در شرت نف و گاز شر
مرد
* برگزاري مسابقه نقاش و عكاس به مناسب هفته دفاع مقدس در
بي خانوادههاي شرت بهره برداري نف و گراز زاگررس جنروب در
ستاد و مناطق عمليات زاگرس

پيشنهادو
برگزاري
برنامههاي

فرهنگي،
آموزشيو

بررانوان و

* تاتيررد بررر طرررح ديرردگاههرراي صررحيح در خصررو
توانمنديهاي آنها در جلسات و دورههاي آموزش
* هماهنگ و همكاري با نهادهاي مختلف فرهنگ از جملره بسري
جه برگزاري نشس هاي فرهنگ  ،تشكيل حلقرههراي صرالحي ،
برگزاري تارگاههاي آموزش و ...در جه رشد و تعرال فرهنگر و
اصالح نگرشهاي عموم در شرت نف و گاز شر

اجتماعيبه
منظوراصالح
نگرشهاي

عمومي(ازجمله
نشستهاو

نگرشهاي

سنتيونگاه
تبعيضآميز

بهزنان

كارگاههاي

آموزشي)
* اطالعرسان از طريق انتشار مقاالت و مطالب مررتبط در سراي و
فااي مجازي امور زنان و خانواده شرت مل نف
* تالش جه ارتقا سطح آگاه  ،دانش و مطالبات بانوان شراغل از
طريق معرف تتب و فيل هاي مرتبط در ساي و فااي مجازي امور
آگاهيبخشيبه زنان و خانواده شرت مل نف
* برگزاري نشس ه انديش مشاور امرور زنران و خرانواده شررت
كاركنانزندر
نف و گاز ارونردان برا زنران شراغل و آگراه بخشر در خصرو
حوزهجنسيتو
مطالبات
مطالبات
* برگزاري تارگاههاي آموزش در گرروههراي مختلرف سرن برراي
جنسيتي
خانوادهها و دختران جه آموزشهاي مرتبط جنسيت



حضورفعالدر



جلساتو



شوراهاي



سياستگذاريو




برنامهريزيدر




راستايترويج



نگرشحساس



بهجنسيت

نگرشهاي

سنتيونگاه

شناسايي

تبعيضآميز


نيازهاي

بهزنان

پژوهشيمرتبط
باحوزهزنان
شاغل،جنسيت
وخانواده

ايرادسخنرانيو
مصاحبهدر
جلساتومجامع
مختلف
شناساييكتب
اطالعرساني


مرتبطومعرفي

وارتباطات

وتوزيعآنبين
همكاران

* حاور شبكه مشاوران در شوراهاي :فرهنگ  ،ورزش ،سالم  ،امر
به معروف و نه از منكر و ...و طرح ديدگاهها و نرررات منطبرق برا
نگرش حساس به جنسي

* ارسال خالصه مديريت پروژه "شناساي عوامرل مروثر در رشرد و
ارتفا زنان شاغل" بره مرديرعامل و مرديران ارشرد و زيرربط جهر
بهرهبرداري
* پيگيري اجراي پروژه پژوهش "بررس تاثير آموزشهراي مبتنر
بر توان افزاي روانشناخت و سربک حرل تعرارض در بهبرود تيفير
زندگ خانوادههاي سات و اقماري" در شرت نف مناطق مرتزي
* شناساي و آشناي با خواستهها و نيازهاي آموزشر تليره پرسرنل
توسط اداره آموزش شرت پايانه هاي نفتر برا نصرب نررمافرزار در
سيست هاي تامپيوتري همكاران
* با توجه به تاهش تعداد جلسات ،حت االمكان در جلسات شوراهاي
سياس گذاري به طرح خواستهها و مطالبات پرداخته م شود.
* با توجه به شيوع ترونا و عدم امكان برگزاري جلسره ،تليرپ پيرام
تبريک مشاور مديرعامل در امور زنان و خانواده بره مناسرب والدت
حارت زهرا(س) تهيه و به همراه گزارش عملكررد اير امرور روي
 eorgو ساي اي امور قرار گرف .
* معرف تتب مرتبط از طريق ساي و فااي مجازي امرور زنران و
خانواده شرت مل نف
* تجهيز تتابخانه تخصص امور زنان و خانواده با خريد تتب مرتبط

* انتشار نخستي فصلنامه تخصص امور زنان و خانواده شرت مل
نف به نام "بهآفريد" (تاتنون  4شماره بهصورت الكترونيك منتشرر
شده)
* بارگذاري اخبار ،اطالعات ،قواني و بخشرنامههرا ،مطالرب مفيرد و
خواندن و ...روي ساي امور زنان و خانواده شررت ملر نفر (در
توليدنشريهو اينترن و اينتران )
* انتشار اولي فصلنامه امور بانوان با نام "گوهرشاد" در شرت نف
خبرنامه
و گاز شر
* تهيه عكس از فعالي بانوان شاغل در ايام ترونا و قرار دادن روي
ساي و فااي مجازي
* اختصا صفحهاي از نشريه شرت بهينهسازي مصررف سروخ
به مطالب حوزه زنان و خانواده
* راهانرردازي صررفحه امررور زنرران و خررانواده شرررت مل ر نف ر در
اطالعرساني

اينستاگرام
* به روز نگه داشت تانال امور زنان و خانواده شرت ملر نفر در
وارتباطات
تلگرام
* معرف ساي امور زنان و خانواده شرت مل نف به تليه پرسنل
* بهروزرسان مداوم ساي امور زنان و خرانواده شررت هراي تابعره

تشكيلگروههاي توسط شبكه مشاوران
اجتماعيدر
* درخواس ر انعكرراس اخبررار و اطالعررات امررور زنرران و خررانواده از
فضايمجازي /روابطعموم
اطالعرساني * بهروزرسان آيت هاي ساي امور زنان و خانواده

* راهاندازي صفحهي ويژه زنان و خانواده در پايگاه اينترنت شررت
پايانههاي نفت ايران
* تشركيل گرروههراي بررانوان شراغل در اتوماسريون اداري شرررت
پايانههاي نفت ايران

فعاليتهاي

متفرقه

* تهيه برنامههاي سالجاري به همراه بودجه درخواست
* برگزاري جلسات توجيه با مشاوران تازه منصوب شرده از طريرق
تماس تصويري
* تهيه و گردآوري مجموعه فايلهاي صوت تارگاههاي آموزشر و
در دسترس قرار دادن آنها براي تليه همكاران
* ارسال فصلنامه تخصص امور زنان و خانواده به تليه مديران ارشد
و پرسنل
* پيگيري قرارگيري فصلنامه اير امرور روي سراي شررت هراي
زيرمجموعه
* جمعآوري و ارائه اطالعات و نتاي پروژهها و پاياننامههاي انجرام
شده در حوزه زنان و خانواده در سطح شرت هاي تابعه به امور زنران
و خانواده وزارت نف
* بررس پرسشنامه هاي مستندسازي تجربيات زنان و مديران موفق
فعاليتهاي

صنع نف و ارائه نقطهنررات
جانبيدرحاشيه
* برگزاري مراس جش روز زن با حاور مرديران ارشرد در شررت
اقداماتاصلي
پايانههاي نفت و اهدا هديه و تقدير از بانوان ايثارگر و خرانوادههراي
جانبازان
* برگزاري جلسه مديرعامل بهينه سازي مصرف سوخ با همكراران
زن به مناسب والدت فاطمه زهرا(س) ،روز مادر و زن
* هماهنگ جه عدم حاور زنان داري بيماريهاي خا و باردار
تا پايان شيوع بيماري ترونا در محل تار
* معرف تتاب "دا" به مناسب گراميداش هفته دفاع مقدس
* ارسال پيام تبريک مديران عامل زيرمجموعه براي پرسنل شررت
متبوعشان به مناسب والدت حارت زهرا ،روز زن و مادر
* هماهنگ و برگزاري جلسه مديرعامل شرت نف و گراز مسرجد
سليمان با پرسنل زن به مناسب والدت حارت زهرا(س)
* تهيه و ارسال بستههاي فرهنگر (لروازم التحريرر) ،مرواد غرذاي ،
ماسک و مواد ضدعفون تننده در مديري اتتشاف براي خانوادههاي

ب بااع
* توزيع بستههاي حمرايت بري نيازمنردان توسرط گرروه خيريره و
جهادي شهيد تندگويان متشكل از بانوان شرت نف و گاز شر
* پيگيري زيباسازي محيط شهركهاي نف سرخس
* ايجاد فااي جه به اشتراك گذاشت تجربيات بانوان موفرق در
شرت نف و گاز شر
* همكاري با نهادهاي خيريه مردم و انجم اتيس مسجدسليمان
* مالقات و دلجوي مشاور امور زنان و خانواده شرت نفر و گراز
اروندان از همكاران حادثه ديده و خانوادههراي همكراران متروف در
سانحه رانندگ سرويس اياب و ذهاب تارتنان اي شرت
* پيگيري ،سفارش ،تامي و تخصيص البسه و تجهيزات ورزش بره
بانوان سازمان منطقه ويژه
* تقدير و ارائه يادبود به زنان شاغل در شرت نف و گاز اروندان به
مناسب گراميداش روز زن و مادر
* دلجوي  ،مالقات و ديدار با خانواده هاي همكاران متروف شررت
نف و گاز اروندان در سال 11
* ديدار با خانواده شهدا ،ايثارگران و متوفيان در اثرر حروادش شرغل
شرت مل حفاري
* برگزاري نشس مديرعامل شرت آغاجاري با برانوان شراغل بره
مناسب روز زن
* تهيه تليپ به مناسب گراميداش والدت حاررت فاطمره(س) و
روز زن و پخش آن در نشس بانوان شاغل با مديرعامل آغاجاري
* ارسال اطالعيه در مناسب هاي مذهب به تليه همكاران در
شرت هاي تابعه
* تقدير و تجليل از بانوان جهادگر شرت نف و گاز مسجد سليمان
ته با موسسه خيريه در تارگاه توليد ماسک همكاري تردند
* تمک و همكاري با نهادهاي خيريه مردم و انجم اتيس در
مسجد سليمان

* اطالعرسان روزشمار ايام هفته گراميداش مقام زن در تليه
شرت هاي زيرمجموعه نف
* برگزاري جش به مناسب ميالد حارت فاطمه زهرا(س) و تقدير
از بانوي جانباز شهرستان آغاجاري
* غبارروب مزار شرهداي گمنرام دانشرگاه آزاد اسرالم اميديره بره
مناسب گراميداش دهه مبارك فجر توسط زنان شراغل در شررت
نف و گاز آغاجاري
* بازديررد از ماتر حرروزه بسرري شررهيد آذري شرررت نفر و گرراز
آغاجاري توسط بانوان شاغل به مناسب هفته دفاع مقدس
* تقدير از بانوان بازنشسته وتارمند نمونه سال در شرت نف و گاز
تارون
* برگزاري جش ميالد حارت فاطمه(س) در شررت نفر و گراز
تارون با همكاري امور فرهنگ
* برگزاري مسابقه ميالد توثر به صورت مجازي به مناسرب والدت
حارت فاطمه(س) در شرت نف و گاز تارون
* برگزاري نشس صميمانه تعدادي از بانوان شراغل برا مرديرعامل
شرت نف و گاز تارون به مناسب والدت حاررت فاطمره(س) و
بزرگداش هفته مقام زن و روز مادر
* ارسال سيستم خالصه زندگ نامه زنان شهيده به مناسب هفتره
دفاع مقدس با عنوان شيرزنان دفاع مقردس در شررت نفر و گراز
تارون
* برگزاري مسابقه مجازي "به تو از دور سرالم" بره مناسرب ايرام
اربعي حسين در شرت نف و گاز تارون
* اطالعرسان و انتقال مطالب در زمينه نقش و جايگاه زن در خانره
و اجتماع در شرت نف و گاز تارون
* ارسال فايل صوت دورههراي آموزشر دتترر پوراحمردي و دتترر
صاحب در فااي مجازي جه استفاده شاغلي شرت نفر و گراز
گ ساران

* برگزاري مراس عزاداري شهادت حارت فاطمه(س ) در نمازخانه
شرت نف و گاز گ ساران با حاور تعدادي از پرسنل زن
* برگزاري جلسه مديرعامل شرت مت با زنان شاغل ،خانوادههراي
شهدا و جانبازان در اي شرت به مناسب والدت حارت زهرا(س)
* پيگيري ايجاد دسترس به پورتال امرور زنران شررت ملر نفر
جه بهره برداري همكاران شاغل در شرت مت از اطالعرات اير
ساي
* گراميداش والدت باسعادت فاطمه زهرا(س) ،روز زن و مادر با
نصب بنر و ترات و تبليغات محيط و ارسال پيامهاي مناسبت در
فااي مجازي جه بزرگداش اي ايام و تاتيد بر رعاي حجاب
فاطم و الگو گرفت از فاطمه(س) در زندگ در شرت نف و گاز
گ ساران
* برگزاري جش مختصر و تجليل و تقدير از  91نفر از زنان شاغل
در شرت نف و گاز گ ساران به مناسب روز زن در يك از ادارات
به همراه اهدا هديه
* برگزاري مسابقه هنري و فرهنگ براي بانوان شراغل در شررت
نف و گاز گ ساران به صورت مجازي به مناسب دهه فجر و تهيره
جايزه براي تعدادي از شرت تنندگان
* مالقات حاوري با يك از بازيكنان تي هندبال شرت نف و گاز
گ ساران و بررس مشكالت ايشان
* معرف نماينده جديد جه عاوي در تارگروه انرژي و
محيطزيس
* ارائه پيشنهادات جه طرح در تميته سالم
* ارسال سند راهبردي صنع نف در حوزه زنان و خانواده براي
مديرانعامل و مشاوران شرت هاي زيرمجموعه
* تقدير از عملكرد يک ساله مشاوران و نمايندگان شرت هاي
زيرمجموعه
* تهيه و اهدا هديه به پرسنل زن شرت مل نف به مناسب

والدت حارت زهرا(س)
* برگزاري مراس والدت حازت زهرا(س) در دو نوب
ترونا) براي همكاران مديري اتتشاف

(به دليل

امور زنان و خانواده شركت ملي نفت ايران

نشاني :تهران ،خيابان حافظ ،ساختمان مركزي چهارم شركت نفت،
طبقه سوم ،اتاق 103
تلفن 33331443 :ـ 33331390
نمابر33333939 :
آدرس سايتzanan.nioc.ir :
آدرس شبكههاي اجتماعي@zanannioc :

رايانامهbanovan@nioc.ir :

