فاطمه تندگویان در یک نگاه
خانم فاطمه تندگویان خواهر شهید محمدجواد تندگویان وزیر اسبق نفت ،در سال  2331در محلهه خهانآ ادهاد
تهران متولد شدند .خانواده ایشان از ادتدا نسبت ده مسائل اجتماعآ و سیاسآ و محهی ییرامهونشهان اسسها
مسئولیت مآنمودند .ده طور کلآ خانه یدری کانونآ درای اجتماع اساد مردم و سل و فصل مسائل انها دود .مادر
نیز انسانآ متدین و دسیار توانا ،دارای اعتماد ده نفس داال و جسارت فوقالعاده دوده و مدیریت ایشان ده ویههه در
زمانهای دحرانآ ستودنآ دود .خانم تندگویان دا توجه ده تعلقات و دغدغههای اجتماعآ در رشته ددیری ریاضهآ
دانشگاه تردیت معلم ادامه تحصیل داده و یس از اخذ مدرک کارشناسآ مجددا در مقطع کارشناسآ علوم تردیتآ
دا گرایش مدیریت مشغول ده تحصیل شده و در نهایت مدرک کارشناسآ ارشد خود را در رشته فلسفه تعلهیم و
تردیت اخذ مآنمایند .فعالیتهای سرفهای خانم تند گویان یهس از اخهذ مهدرک ددیهری ریاضهآ دها تهدریس در
مدار مناطق محروم جنوب شهر و فعالیتهای فرهنگهآ و مبهارزاتآ مهرتب اغهاز گردیهد .هر نهد ایهنگونهه
فعالیتهای مبارزاتآ و روشنگرانه در دوران ییش از انقالب خطرات خاص خود را ده همراه داشت و دارهها منجهر
ده اسضار ایشان از سوی مقامات امنیتآ شد؛ علآ،رغم ان ده دلیل دغدغه و تعهد اجتماعآ این فعالیتها کماکان
دا جدیت مورد ییگیری قرارگرفت و زمینه ایجاد و تقویت ایده فعالیتهای عامالمنفعه در زمینه مشهالالت مهردم
گردید.
یس از ییروزی انقالب اسالمآ و اغاز جنگ تحمیلآ فعالیهتههای اجتمهاعآ ایشهان در راسهتای سمایهت از
جبهههای جنگ رنگ و دوی دیگری یافت و یس از جنگ دا انگیزه فعالیتهای فرهنگآ مرتب دا شرای یهس از
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جنگ (مشاوره خانوادههای شهدا ،جانبازان و اسرا در کنار مشاهده رنج مهادر و همسهر دهرادر خهود) و گسهتر
روزافزون خانوادههای اسیبیذیر ناشآ از اعتیاد ،فقر ،طالق و دیگر اسیبهای اجتماعآ ،ایهده تاسهیس موسسهه
فرهنگآ رایحه توس همسر خانم تندگویان ییشنهاد و دا کمک ایشان مقدمات ان فراهم شد .ده این ترتیهب در
سال  2331یس از فعالیتهای یراکنده خیریه (ده موازات فعالیتهای فرهنگآ ایشان و مشاغل رسهمآ ازجملهه
تدریس ،مشاور وزیر و مدیر کلآ دفتر امور زنان در وزارت اموز و یرور و فعالیتهای یهوهشهآ) کهار ببهت
دنیاد نیالوکاری رایحه دا هدف سمایت از خانوادههای زنسریرست دا اولویت تامین هزینه دانشامهوزان مسهتعد،
انجام یذیرفت.
یس از دازنشستگآ در سال  38و تمرکز در امورخیریه ،توسعه دنیاد و گستر فعالیهتهها در سهطم ملهآ و
توجه خاص ده توسعه فرهنگآ ،اجتماعآ در مناطق محروم و ساشیهای کشور و توسعه اموز و سمایت مادی از
دانشاموزان این مناطق در اولویت قرار گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد .در واقع توسعه موسسه از طریق جهذب
منادع دیشتر از خیرین و کمکهای مردمآ و استفاده از ظرفیتهای دالقوه نهادهای مختلف اعم از دولتآ و غیهر
دولتآ ،ده منظور ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده ده مددجویان و خانوادههای انها ،کماکان در دسهتور
کار قرار دارد.
در کنار مدیریت دنیاد رایحه ،خانم تندگویان از دی ماه سال  21در کسوت مشاور ارشد وزیر محترم نفت در
امور زنان و خانواده ،مشغول ده خدمت مآداشند .ماموریت اصلآ این مشاورت ،درقراری عدالت جنسهیتآ و ارتقها
جایگاه زنان شاغل از طریق توانافزایآ انان و توسعه سالمت و دهبود وضعیت خانواده کارکنان مهآداشهد کهه دها
سضور موبر ایشان در عالآترین سطم شوراهای سیاستگذاری صنعت نفت ده عنوان اولین زنآ که فرصت سضور
در نین جایگاهآ را داشتند امالان ییگیری و تحقق اهداف فوق فراهم شد.
از جمله مهمترین دستاوردهای دوره ماموریت ایشان مآتوان ده تدوین سند راهبردی توسعه مشارکت زنهان
نفت و دهبود وضعیت خانواده کارکنان اشاره نمود که منشا تحول دنیادین در جایگاه زنان نفت و نهادینههسهازی
ساختار امور زنان در وزارت نفت شد.
خانم تندگویان متاهل و دارای  8فرزند دختر هستند که همگآ دارای تحصیالت عالآ از دانشگاههای معتبر
داخل و خارج از کشور مآداشند.
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