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بخشنامه
برايبرقراريعدالتجنسيتيدرصنعتنفت 
 .1انتخاب مشاور امور زنان و خانواده در شركتهاي اصلي براي هماهنگي با مشاور امور زنان و خاانواده وزار نتات
دردستيابي به ارتقاي جايگاه زن و خانواده در مجموعه وزار نتت ،موضوع ابالغيه شاماره  22/2-66665ماور
 1131/2/11وزيرمحترم نتت
 .2لحاظ كردن برنامههاي حوزه هاي مشاور زنان و خانواده در برنامههاي شركتهاي اصالي و تابعاه و وزار نتات و
پيشبيني بودجه و تامين اعتبار ساليانه به منظور اجراي دورههاي آموزشي ،پاروهههااي ماالعااتي ،برناماههااي
فرهنگي ،بهداشتي (سالمت) و ورزشي،موضوع ابالغيه شماره  22/1-511655مور  1131/3/16وزيرمحترم نتت
 .1رفع موانع سازماني در اعزام زنان به ماموريتهاي داخل و خارج از كشور ،موضوع ابالغياه شاماره 21/2-111161
مور  1135/1/6وزيرمحترم نتت
 .5ايجاد اماكن ورزشي در جوار تاسيسا نتتي و در اولويت قرار دادن زناان در سااخت امااكن ورزشاي در جاوار
تاسيسا صنعت نتت ،موضوع ابالغيه شماره  11/1-161316ماور  1135/7/26مشااورمحترم وزيار وماديركل
دفتروزارتي
 .6جلوگيري از تعديل كاركنان زن قراردادي در طرحهاي كوچكسازي سازمان  ،موضوع نامه شماره  112763مور
1135/7/1
 .6پرداخت كمك هزينه به كارمندان زن داراي فرزند/فرزندان زير شش سال در مصوبه شماره هم 256522/ماور
 1136/6/11موضوع مصوبه شماره  2-116مور  1136/6/25شوراي اداري و استخدامي صنعت نتت
 .7رفع تبعيض در فرآيند جذب و بكارگيري زنان در مشاغل و سمت هايي كه متناسب باا توانمنادي ايشاان اسات
موضوع ابالغيه شماره  21/2-151325مور  1136/1/11وزير محترم نتت
 .2رفع تبعيض در فرآيند جذب و بكارگيري زنان در مشاغل و سمتهايي كه متناسب باا توانمنادي ايشاان اسات،
موضوع ابالغيه شماره  21/2-176مور  1136/1/26وزير محترم نتت
 .3ابالغيه قانون كاهش ساعت كاري زنان شاغل داراي شاراي خاا

باه شاماره

هم 56261/ماور 1136/2/5

(مصوب  1136/6/2مجلس محترم شاوراي اساالمي و ابالغياه رياسات جمهاوري باه شاماره  21/2-61ماور
)1136/2/2
 .11نهادينه سازي حضور زنان متخصص و شايسته در شوراهاي عالي وزار نتت ،موضوع ابالغياه شاماره -262522
 11/1مور  1135/6/11مشاورمحترم وزير ومديركل دفتروزارتي
 .11توجه دادن مديران و مسئولين به موضوعا جنسيت ،نيازهاي زنان و ضارور باازنگري برناماههاا و مقاررا ،
موضوع بخشنامه شماره  21/2-576163مور  1135/11/3وزير محترم نتت
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 .12اعااي ماموريت جديد امور زنان و خانواده در خصو

محوريت و مسئوليت فعاليتهااي مارتب باا خاانواده در

وزار نتت از سوي وزير محترم نتت ،موضوع يادداشت مور  1136/6/11مقام عالي وزار در هامش نامه شماره
 236611مور 1136/6/23
 .11برقراري مستمري فرزندان كاركنان زن متوفي  ،مصوبه هيا امناي صندوق هاي بازنشستگي ،پاساناداز و رفااه
كاركنان به شماره -36/66651ع 2267/مور 1136/2/11
 .15ادامه خدمت زنان متخصص پس از سن بازنشستگي عادي ( 66سال) ،ابالغيه شاماره  112566ماور 1136/7/5
معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني وزار نتت
 .16ارائه خدما رايگان به نوزادان كاركنان زن در بيمارستانهاي تحت تملك سازمان بهداشت و درمان صنعت نتات
تا زمان ترخيص نوزاد بخشنامه شماره هم 112111/مور 1132/1/23
 .16ارائه راهكارهاي توسعه مشاركت زنان توانمند در مجموعه وزار نتت ابالغياه شاماره م مسا 113126/ماور
 32/7/11معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني وزار نتت
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