گزارش سه ماهه اقدامات ذیل تفاهم نامه
شماره  940401مورخ  9911/1/90با هدف "توسعه فعالیتهای زنان در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی"
از تاریخ  9911/1/91لغایت 9911/91/91
)1تهیه و تنظیم محورهای همکاری مشترک در صنعت نفت ذیل تفاهم نامه به شرح ذیل:
ردیف

طبقه بندی

سرفصل

موضوعی

اقدامات

شرح اقدامات

 بررسی دوره های آموزشیدارای کد در تقویم آموزشی
وزارت نفت و اقدام جهت
بازنگری وبروز رسانی آنها.

3

آموزش و
فرهنگ
سازی

 به روزرسانی محتوای دورهآموزشی "راهکارهای عملی
صرفه جویی انرژی در بخش
خانگی با کد " 33011
 اقدام برای تهیه محتوایبررسی و آموزش مجازی دوره آموزشی
تدوین کد 33011
دوره های  -هماهنگی برای اجباری
آموزشی نمودن برگزاری دوره
مرتبط با آموزشی"راهکارهای علمی
بهینه
صرفه جویی انرژی در بخش
سازی
خانگی" با کد ( )33011برای
مصرف هریك ازکارکنان ازجمله
انرژی
درآموزش های بدو استخدام
 -1تدوین سرفصل دوره
آموزشی"راهکارهای تخصصی
صرفه جویی انرژی در
ساختمان و محیط کار" برای
کارشناسان فنی در شرکت
های اصلی و تابعه وزارت نفت.

ویرایش 3111/31/31-

بهینه سازی و
امورزنان وخانواده

-

انجام شده است

انجام شده است

انجام شده است

امورزنان وخانواده

مدیران توسعه
منابع انسانی
3000/01/11

بهینه سازی و
دفتر امورزنان
وخانواده

-

بهینه سازی و
امور زنان وخانواده

-

 -1تهیه و تدوین محتواهای
جدید فرهنگ سازی بر اساس
نتایج اقدام فوق و بروزرسانی و
توسعه آنها.

بهینه سازی
وامورزنان و
خانواده

روابط عمومی

 -1اقدام جهت تبلیغ و ترویج
محتواهای فرهنگی تولید شده

بهینه سازی
وامورزنان و

شبکه مشاورین
نفت

 -3بررسی وتبادل نظر
محتواهای فرهنگی طرفین

تبلیغ و
ترویج و
نهادینه
سازی
فرهنگ
بهینه

اقدام کننده

واحد همکار

برآورد تقریبی زمان

3000/01/00

انجام شده است

پیوسته انجام می شود.

بخشی انجام شده و بخشی
در دست اقدام می باشد

گزارش سه ماهه اقدامات ذیل تفاهم نامه
شماره  940401مورخ  9911/1/90با هدف "توسعه فعالیتهای زنان در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی"
از تاریخ  9911/1/91لغایت 9911/91/91
سازی
مصرف
انرژی

1

فعالیتهای
پژوهشی

خانواده

تعریف
واجرای
پروژه
های
موردنیاز

 -0ایجاد بسترهای مناسب به
منظور برگزاری نشست ها و
دوره های آموزشی مجازی در
زمینه بهینه سازی انرژی برای
کارکنان.

بهینه سازی
و امور زنان و
خانواده

 -0برنامه ریزی و اجرای
نشست های آموزشی و
فرهنگی (حتی االمکان
مجازی) در شهرك های
مسکونی مناطق عملیاتی

امور زنان و
خانواده /بهینه
سازی

جلب همکاری مدیران
ومسئولین پژوهش وفناوری
برای لحاظ پروژه های مرتبط
با فرهنگ سازی مصرف بهینه
انرژی درزمره پروژه های
اولویت دار

شبکه مشاورین/
مدیران منابع
انسانی
شبکه
مشاورین/مدیران
توسعه منابع
انسانی /مدیران
اجرایی شهرك
ها

بهینه
امورزنان و خانواده سازی/مدیران
پژوهش وفناوری

3000/00/13

3000/03/13

3000/00/13

 )2تهيه تقويم جلسات هفتگي و برگزاري هشت جلسه جهت همفكري وتبادل نظر تاکنون
 )3تهيه پيش ابالغيه شماره  27/2-097مورخ  1399/12/9باهدف جلب همكاري کليه سطوح مديريتي براي اجرايي نمودن
مفاد تفاهم نامه شماره  170709مورخ  1399/9/10مشتمل برر "طراحري و برگرزاري دوره هراي آموزشري ،تهيره و نشرر
محتواهاي ترويجي و فرهنگسازي ،حمايت از طرح هاي پژوهشي و فناورانه پيشنهادي"
 )0انجام مكاتبات مربوطه با مشاورين امورزنان وخانواده شرکت هاي اصلي  /واحدهاي مستقل ستادي ومديران توسرهه منراب
انساني
 )5برگزاري جلسه هماهنگي با مشاورين امور زنان وخانواده شرکت هاي اصلي  /واحدهاي مستقل ستادي جهرت ادردام طبر
محورهاي همكاري تهيين شده به ويژه نحوه تهامل با مراج فرابخشي مرتبط براي اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه.
امورزنان وخانواده وزارت نفت  /شركت بهينه سازي مصرف سوخت
99/20/02

ویرایش 3111/31/31-

