مشاور وزير در امور زنان و خانواده

گزارش شش ماهه اول سال 3131
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بسمه تعالي

 -1تدوين سياستها ،راهبردها و برنامه هاي مشاور امور زنان و خانواده وزارت نفت
-

تدوين رسالت ،ماموريت و شرح وظايف مشاور زنان وخانواده

-

تدوين برنامه هاي پيشنهادي امور زنان و خانواده در صنعت نفت

-

تد وين سياستهاي اجرايي برنامه هفته زن و روز مادر

-2طراحي ساختار و تشكيالت پيشنهادي مشاور زنان و خانواده
-

تهيه شرح وظايف مشاورت

-

برگزاري دو جلسه با مدير كل محترم تشكيالت و روشها و تيم كارشناس درخصوص ايجاد
ساختارسازماني براي امور مشاور زنان

-

نشست هاي متعدد با معاونت امور زنان رياست جمهوري

-

ايجاد شبكه مشاورين و تنظيم شرح وظايف

-

تشكيل كارگروهها و تنظيم شرح وظايف

-

تدوين شرح وظايف امور زنان مشاورين زن معاونت ها ومديران عامل شركت ها

-

(پيشنهاد) اصالح تركيب اعضاي شوراي مركزي ورزش از طريق ورود دو نماينده زن درشورا

-

اصالح تركيب اعضاي شوراي توسعه سرمايه انساني و مديريت از طريق حضور زنان درشورا

-

پيشنهاد عضويت مشاورين زن در هيات مديره ها و شوراهاي عالي ستاد وزارت نفت

 -3تشكيل كارگروهها
-

تشكيل كارگروه پژوهش و تهيه عناوين پژوهشي موردنياز طي هفت نشست

-

تشكيل كارگروه آموزشي و تهيه عناوين و سرفصل دوره هاي آموزشي با رويكرد جنسيتي طي هفت
نشست

-

طراحي  31كارگاه آموزشي با رويكرد جنسيت وتوسعه

-

تشكيل كارگروه بازنگري مقررات (5جلسه)

-

تشكيل كارگروه سالمت ( 1جلسه)

-

تشكيل كارگروه فرهنگ سازي (2جلسه)

 -4تدوين طرحها و پيشنهادات
-

طرح توانمند سازي زنان مدير وكارشناس

-

افزايش كمك هزينه مهدكودك
2

-

حمايت از زنان سرپرست خانواده

-

استفاده از مرخصيبرايزنان شاغل در ايام ماه مبارك رمضان

-

اصالح برنامه زماني المپياد ساالنه بانوان

-

طرح تشكيل ستاد خانواده

-

اصالح قوانين با هدف ادامه پرداخت مستمري زنان شاغل يا بازنشسته فوت شده به فرزندان همانند
كاركنان مرد

-

بهره مندي فرزندان كاركنان زن از خدمات سازمان بهداشت و درمان

-

طرح ومشاركت دراجراي برنامه هاي هفته زن و بزرگداشت مادر همچنين مشاركت دربرگزاري نمايشگاه
نقش آفريني زنان درتوسعه پايدار

-

طرح اختصاص يك پست مشاور امور زنان و خانواده دركليه معاونت هاي ستادي و مديران عامل شركت
ها

-5مشاركت درتدوين برنامه ها و برگزاري مراسم روز زن و نمايشگاه ملي نقش آفريني زنان در
توسعه پايدار
-

تهيه مقاله جنسيت در قرآن و توزيع آن درايام گراميداشت هفته زن

-

شناسايي برخي زنان فرهيخته صنعت نفت و مصاحبه با آنان جهت درج در نشريه مشعل

-

هماهنگي و برگزاري جلسه با مديركل روابط عمومي وزارت نفت

-

مصاحبه با رسانه ها( ايرنا-مشعل –راديو نفت ) در هفته زن

-

شركت در جلسات هماهنگي با معاون رئيس جمهور درخصوص نحوه برگزاري مراسم روز زن و هفته
بزرگداشت مادر

-

اختصاص باالترين سهميه براي حضور بانوان شاغل صنعت نفت درنمايشگاه نقش آفريني زنان در
توسعه پايدار  ،ديداربا رئيس جمهور درسالن اجالس سران ومقام معظم رهبري

-

ارائه پيشنهاد درخصوص هديه روز زن و تالش براي اهدائ آن به ذينفعان تا قبل از روز زن

-

انتخاب و تهيه كتاب و مقاله براي درج درخبرنامه ويژه نمايشگاه بين المللي نقش آفريني زنان در توسعه
پايدار

-

انتخاب كتاب "زن و توسعه " و " نگرش قران به حضور زن در تاريخ انبياء" جهت اهدا به مدعوين و
مسئولين و مديران ارشد وزارت نفت با هدف افزايش آگاهي هاي حوزه زنان

-

شركت در مراسم روز زن در شركتهاي تابعه

-

مكاتبه با شركتها و معاونت ها جهت انتخاب زنان فرهيخته و برگزيده

-

هماهنگي و برگزاري نشست و ديدار بانوان منتخب با قائم مقام محترم وزير و طرح مسائل و مطالبات
زنان شاغل

-

شركت در جلسات هماهنگي با مشاور محترم وزير در وزارت صنعت  ،معدن تجارت و نهادهاي اجرايي
جهت طراحي نمايشگاه بين المللي نقش آفريني زنان در توسعه پايدار

-

برگزاري جسات متعدد با كارگروه بانوان و نمايندگان روابط عمومي و شركت در نمايشگاه مذكور
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-

تهيه ديدگاههاي امام راحل و مقام معظم رهبري درخصوص زنان جهت درج در سايت

 -6تهيه گزارش هاي سند پيشرفت زنان پكن +22در صنعت نفت
-

انجام مكاتبات با مديران عامل و معاونين وزيرجهت اخذ گزارش به تفكيك شركتها و همچنين منابع
موجود از جمله كارگروه بانوان زنان شاغل صنعت نفت

-

برگزاري جلسات با كارگروه زنان جهت توجيه و هماهنگي در تهيه گزارش پيشرفت زنان در صنعت نفت
منطبق با تعهدات سند پكن

-

برگزاري جلسه هماهنگي با دفتر معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص تعيين نماينده
رابط با دفتر مذكور

-

اخذ گزارش از شركتها با جمع بندي و هماهنگي با قائم مقام محترم وزير جهت تنظيم گزارش

-

ارايه گزارش نهايي به دفتر معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده

 -7اصالح نگرش
-

ارائه مقاالت وديدگاههاي امام و رهبري درخصوص زنان و خانواده ومناسبت هاي روز ازطريق درگاه زنان
وخانواده دراتوماسيون داخلي

-

سفارش مقاله حقوق انساني زن و جنسيت در قرآن كريم و توزيع آن در شركتها  ،ستاد و مديران محترم

 -8شركت در برنامه هاي جمعي و ارايه سخنراني
-

ايراد سخنراني در المپياد ورزشي بانوان  ،مراسم روز زن وزارتخانه و شركتهاي تابعه

-

حضور در مركز آموزش محمودآباد  ،مراسم معارفه مدير طرحهاي شركت پتروشيمي و بزرگداشت
شهداي نفت

 -9شركت در جلسات با هدف جاري سازي رويكرد جنسيتي در سياستها و برنامه ها و طرح مشكالت
كاركنان زن شاغل در صنعت نفت
-

جلسه با آقاي مهندس وزيري هامانه(2جلسه)

-

جلسه با معاونت محترم توسعه سرمايه انساني و مديريت

-

جلسه با مديرعامل محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

-

جلسه با مدير محترم توسعه منابع انساني شركت ملي نفت

-

جلسه با معاون محترم صندوق بازنشستگي و كارشناسان(2جلسه)

-

جلسه با رئيس محترم و مديران گروههاي پژوهشي موسسه مطالعات بين المللي انرژي

-

جلسه با مدير كل محترم پژوهش وزارت نفت (2جلسه)

-

جلسه با مدير محترم اداره كل تحول و بهره وري
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-

جلسه با شوراي فرهنگي

-

جلسه با مدير كل محترم امور ورزش

-

جلسه با مدير كل محترم روابط عمومي وزارت نفت

-

جلسه با مشاور محترم وزير در امور ايثارگران

-

جلسه با نمايندگان و صاحبنظران اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي

-

جلسه با معاون محترم امور پشتيباني مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي نفت

-

شركت در جلسه كارگروه معاون محترم وزير در امور مهندسي جهت بررسي ابعاد مسئوليت اجتماعي در
جوامع محلي

-

جلسه با دستيار محترم قائم مقام وزير  ،بازديد از پژوهشگاه صنعت نفت

-12امور مراجعين
-

پاسخگويي به مراجعين و انجام مذاكرات ( 222مورد )

-

مكاتبات كتبي (  222مورد)

-

مذاكرات تلفني (بيش از  322مورد )

 -11شركت در جلسات  ،همايش ها و نشست هاي برون سازماني
-

شركت در جلسه كميسيون انجمن هاي علمي ايران و اولين همايش ارتقاي سالمت زنان شاغل در كشور
و عضويت در شوراي سياستگذاري همايش ارتقاي سالمت زنان

-

شركت در جلسات معاونت امور زنان رياست جمهوري

-

ايجاد شبكه همكاري با دستگاههاي صنعتي و توليدي

-

شركت در جلسات متعدد مرتبط با مشاورين زن دستگاههاي اجرايي سراسر كشور

-

شركت در جلسات وزارت صنعت ،معدن و تجارت به منظور بررسي چگونگي حمايت از زنان در جوامع
محلي

-

شركت در جلسه معاونت محترم فناوري امور زنان شهرداري جهت بررسي و چگونگي تشكيل پورتال
زنان در نفت

-

تشكيل كارگروه تدوين برنامه ششم با دستگاههاي صنعتي در دفتر امور زنان نفت

-

شركت در همايش وزارت راه و شهرسازي
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