گزارش عملكرد كارگروه اصالح مقررات و تحول اداري در سال 89

 -1برگزاري شش نشست تخصصی در سال 89
 -2انجام مكاتبه با سازمان بهداشت و درمان براي حذف فرانشيز سهم زنان شاغل براي نوزادان بستري در بخش
 NICOكه پس از مكاتبه كليه هزينههاي نوزادان متولدشده در بيمارستانهاي صنعت نفتت تتا زمتان متر
شدن نوزاد رايگان شود.
 -3بررسی لزوم و پيشنهاد انجام دو پژوهش با عناوين "بررسی امنيت اجتماعی زنان در مجموعته وزار نفتت و
ارائه راهكارهاي حمايتی و مقرراتی" و " بررسی پيامدهاي فردي و سازمانی سياستهتاي كتاهش حرتور زنتان
داراي شرايط اص در محيطهاي كار صنعتی" و نوشتن پيشنويس و ارجاع آن به كارگروه پژوهش بته منوتور
انجام ساير اقداما
 -4مكاتبه با مديريت توسعه و سرمايه انسانی به منوور در واستت بتازنگري و اصتفر فترع  2از جتز بنتد  2از
قسمت  11-11-2فصل دهم مجموعه مقررا اداري و استخدامی (نامه شماره  233332مورخ )1389/13/13
 -2مكاتبه با مديريت توسعه و سرمايه انسانی به منوورجبران هزينه درمانی زوجين شاغل در صنعت نفت (نامته
شماره  233232مورخ )1389/13/13
 -3مكاتبه با مديريت توسعه و سرمايه انسانی بته منوتور اصتفر ستن بازنشستتگی زنتان شتاغل (نامته شتماره
 233324مورخ )1389/13/13
 -2مكاتبه با اداره كل تدوين و هماهنگی مقررا اداري و استخدامی به منوور تبيين دستورالعمل نحوه انتقال و
ماموريت به كفنشهرها در راستاي توجه به تحكيم تانواده و ايجتاد تعتادل بتين كتار و زنتدگی (نامته شتماره
 383912مورخ  )1389/18/13و ارسال دو در واست شخصی دراين ارتباط
 -9مكاتبه با وزير محترم نفت در صوص اجراي صحيح قانون پردا ت مستمري به فرزندان كارمند زن متتوفی
(نامه شماره  431224مورخ )1389/11/18
 -8مكاتبه با اداره كل تدوين و هماهنگی مقررا اداري و استخدامی در صوص معرفی نماينده ايتن اداره كتل
براي شركت در كارگروه تحول اداري و اصفر مقررا زنان و انواده وزار نفت (نامه شتماره  211248متورخ
)1389/11/12
 -11مكاتبه با وزير محترم نفت در مورد نوام جديد بهداشتت و درمتان صتنعت نفتت و لتزوم برقتراري عتدالت
جنسيتی در ارائه دما مرتبط (نامه شماره  ،212393مورخ )1389/11/19
 -11جلسه با مشاور محترم امور زنان و انواده صتندو هتاي بازنشستتگی در معيتت يتر كارشتناي متالی در
صوص بررسی امكان باز ريد سوابق پيمانكاري (در تاريخ)1389/11/21

