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بسمهتعالی 


الف :تبیین وضعیت موجود زنان در سطوح مديريتي وكارشناسي (شروع بكار دولت دوازدهم)

در وزارت نفت  8/9درصد کارکنان را زنان تشکيل میدهند  39/5 .درصد اين کارکنان دارای مدارك
تحصيلی ليسانس و باالتر هستند .توزيع فراوانی زنان شاغل در مجموعه وزارت نفت به قرار ذيل است.
شاغلين

وزارت نفت

تعداد زنان تعداد كل درصد زنان ليسانس
و باالتر

درصد

ستاد

581

898

20.8

151

81.6

شركت ملي نفت ايران

9269

92462

9.9

2935

80.9

شركت ملي پااليش و پخش

988

59522

6.9

805

88.7

شركت ملي گاز

5618

58628

6.8

1086

86.9

شركت ملي صنايع پتروشيمي

512

696

19.6

124

79.5

واحدهاي مستقل ستادي

528

949

16.9

148

92.5

جمع

6288

70538

8.9

5249

83.5

چنانچه در آمار فوق مشهود است ،شرکت ملی گاز و شرکت ملی پااليش و پخش در ميان شرکتهای
تابعه وزارت نفت دارای پايينترين ميزان مشارکت زنان و ستاد وزارت نفت  ،شرکت ملی صنايع پتروشيمی و
واحدهای مستقل ستادی به ترتيب باالترين ميزان مشارکت را دارامی باشند .اين در حالی است که زنان شاغل در
واحدهای مستقل ستادی و شرکت ملی پااليش و پخش و شرکت ملی گاز به ترتيب ،بيشترين دارندگان مدارك
تحصيلی ليسانس و باالتر در ميان زنان شاغل وزارت نفت هستند.
مزيد استحضار ،در سال  6935تنها حدود  7درصد پستهای مديريتی در صنعت نفت به زنان اختصاص
يافته بود که حدود  36درصد اين پستها در سطح سرپرستی و رياست قرار داشتند .در ابتدای دولت دوازدهم
اين ميزان به  3/2درصد و در آذرماه  6931به  3/5درصد رسيده است که از  9/9درصد رشد نسبت به مردادماه
برخوردار بوده است(مراجعه شود به جداول شماره  6الی  9صفحات بعد).
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به رغم اين افزايش و بهبودی نسبی ،هنوز زنان نفت در سطوح باالی مدديريتی يعندی گريددهای  Cو  Dو
 ODحضور بسيار کمرنگی دارند.
اگرچه صنعت نفت در سالهای اخير در مقايسه با ساير سازمانهای صنعتی و دولتی تالشهدايی بده منظدور
افزايش حضور زنان در سطوح مديريتی باال داشته است ،اما به نظر میرسد با توجده بده سدطح داندش ،مهدارت و
توانمندی های زنان شاغل در اين صنعت ،هنوز امکان مشارکت جدی وتصدی مناصب تصميمگيری و مدديريتی
برايشان فراهم نشده است.
نگاهی به آمار شاغلين در وزارت نفت نشان میدهد که از مجموع  73593نفدر شداغل (رسدمی و پيمدانی)
صنعت ،زنان  1233نفر يعنی معادل  3/3درصد از کل شاغلين را تشکيل داده و جمعيت  15253نفری مردان نيدز
 36/6درصد از شاغلين را به خود اختصاص میدهد .آمار شاغلين در مجموعه وزارت نفت و شرکتهدای تابعده
حاکی از آن است که بيشترين ميزان حضور زنان با سهم  23/3درصدی مربوط به سدتاد وزارت نفدت و کمتدرين
ميزان حضور زنان با سهم  1/3درصدی مربوط به شرکت ملی گازمی باشد.
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ب :چشم انداز واهم اقدامات انجام شده براي توسعه مشاركت وارتقاي جايگاه زنان
اقدام برای برنامهريزی حساس به جنسيت برای کاهش مسائل زنان و بهره گيری از توانمندی آنان هم چنين
ايجاد فرصت برابربرای دستيابی آنها به موقعيت های باالی سازمانی ازجمله حضور درجايگاه های سياستگذاری و
تصميم گيری ،ضرورت اجتناب ناپذير دارد.
با تدوين و اجرايی نمودن برنامههای حساس به جنسيت ازسوی امورزنان وخانواده درکنار يکپارچه نمودن و
هماهنگی اقدامات مشاورين زن مديران عامل و معاونت های ستادی و ايجاد وحدت نظر و عمل  ،زمينه حساس
سازی و افزايش مشارکت زنان به منظور بهبود وضعيت اشتغال و ارتقای جايگاه و سطح مديريتی آنها ،متناسب با
شايستگیهای فردی امکان پذير شده است.

تحقق عدالت جنسيتی  ،شايستهساالری و ارتقاء جايگاه زنان و خانواده در صنعت نفت با تأکيد بر تعديل نقشها و
تعادل بين کار و زندگی
توسعه مشارکت اقتصادی و تقويت بستر مناسب جهت بالندگی و توان افزايی کارکنان زن صنعت نفت در راستای
چشم انداز صنعت
اهم اقدامات انجام يافته امور زنان وخانواده براي ارتقاي سطح مشاركت و جايگاه سازماني زنان
ب 1-توان افزايي وارتقاي شايستگي زنان
ب 6-6-طراحی ،مصوب سازی ونظارت بر اجرای دوره های آموزشی مورد نياز (مطالعات زنان ،نگرش جنسيتی،
برنامهريزی جنسيتی و نقش زنان درتوسعه) برای کارکنان ومديران با همکاری بخش های ذيربط
ب 2-6-تنظيم ابالغيه برای افزايش حضور زنان شاغل در دوره های آموزشی تخصصی و ماموريتهای داخل و
خارج از کشور
ب 9-6-تحليل وضعيت موجود زنان (درسه شاخص جذب،ارتقا،بازنشستگی وپيامدها) وتنظيم گزارشات تحليلی
برای مسئولين ارشدنفت
ب 5-6-تحليل عوامل سازمانی تاثيرگذار بر توان افزايی
ب 5-6-توسعه برنامههای مراقبتی جسم وروان زنان شاغل(در مسير برنامههای ارتقایسالمت جسمی و روانی زنان)
ب 5-6-توسعه برنامههای مشارکتی و جامعه محور در سالمت زنان
ب 1-6-توسعه برنامههای حمايتی از زنان آسيبپذير درزمينه سالمت
ب 7-6-برنامه توان افزايی شبکه مشاورين امور زنان
ب 3-6-تعريف واجرای پروژه های مرتبط با توان افزايی زنان
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ب 3-6ايجاد شبکه مشاورين ،سايت زنان نفت و گروه در تلگرام برای آگاهسازی مستمر زنان شاغل و بازنشسته
ب 2-برقراري عدالت جنسیتي درسازمان
ب 6-2-بسترسازی برای تشکيل بانك اطالعات زنان صنعت نفت
ب 9-2-شناسايی و معرفی کارکنان زن توانمند برای احراز سمت های مديريتی با همکاری شبکه مشاورين زنان
نفت
ج 9-2-تحليل مقررات و آئين نامههای مرتبط در حوزه زنان و خانواده برای بهبود وضعيت شغلی وارتقای جايگاه
زنان شاغل
ب 5-2-تاکيد بر برنامه ريزی با رويکردجنسيتی در مکاتبات ،ارتباطات و بازديدها و ديدار با مسئولين ارشد
ب 5-2-تاکيد براختصاص درصدی مشخص(سهميه ساالنه) برای توسعه مشارکت زنان (بويژه) درسمت های
مديريتی وجايگاه های سياستگذاری و تصميم گيری
ب - 1-2-شناسايی شوراها و ستادهای سياستگذاری و تصميمگيری و برنامهريزی درسطح کالن و ارائه پيشنهاد
برای اصالح ساختارآنها و حضور زنان از جمله حضور دو نماينده امور زنان درشورای مرکزی ورزش وکميسيون
بازنشستگی
ب 7-2-تنظيم پيش نويس ابالغيه های متعدد ازجمله ابالغيه منع تبعيض و برقراری عدالت جنسيتی در جذب
وارتقای زنان شاغل
ب 3-2-تدوين برنامه عملياتی برای رفع نيازهای رفاهی وتامين امنيت روانی مادران شاغل و زنان سرپرست خانوار
ب 3-ايجاد توازن وتعادل بین كار وزندگي زنان شاغل
ب 6-9-تحليل مسايل و چالش های حوزه زنان
ب 2-9-تحليل عوامل موثرسازمانی تاثيرگذار بر ارتقای کيفيت زندگی زنان شاغل (تعادل بين کار وزندگی) و
تدوين الگوی تعامل سازمانی در حوزه زنان وخانواده
ب 9-9-تحليل مقررات وآئين نامه مرتبط به منظور اصالح وبازنگری درصورت لزو م
ج -برنامه هاي آينده
برنامه های آتی امورزنان برای ارتقای سطح مشارکت وجايگاه سازمانی زنان شاغل بشرح زير می باشد:
ج 1-توان افزايي زنان شاغل

ج6-6-بازنگری وبروزرسانی طرح توان افزايی زنان شاغل
ج 5-6-تشکيل بانك اطالعاتی زنان شاغل مستعد مديريت
ج 5-6-تدوين معيارهای ارزيابی با لحاظ رويکرد جنسيتی برای شناسايی توانمندی های مديريتی زنان
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ج 1-6-تشکيل شبکه مديران زن و ارائه برنامه توان افزايی برای آنان
ج 7-6-شناسايی خالءها و نيازهای آموزشی زنان شاغل مستعد مديريت (به تفکيك هر يك از گروهها و رستههای
شغلی)
ج 3-6-طراحی دوره ها ونشست های جديد درراستای توان افزايی زنان
ج 3-6-تهيه بانك اطالعات اساتيد دوره های مرتبط با مطالعات زنان ونگرش جنسيتی
ج 63-6-افزايش انگيزش ،خودباوری و مهارتهای مديريتی زنان از طريق برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی برای زنان شاغل در صنعت نفت
ج 2-برقراري عدالت جنسیتي

ج6 -2-اختصاص درصدی مشخص از سهميه سمت های مديريتی به زنان درهرسال تا پايان برنامه ششم توسعه
کشور (براساس تبصره  2ماده 5تصويب نامه شورای عالی اداری رئيس جمهور شماره  6956325مورخ 31/5/93
الحاقی به تصويب نامه شماره  573335مورخ ) 35/5/3
ج 2-2-پيگيری برای اجرای بهينه ابالغيه منع تبعيض وبرقراری عدالت جنسيتی درجذب و بکارگيری زنان ازطريق
ارائه ايين نامه ودستورالعمل اجرايی
ج 9-2-رصد و پايش اطالعات و مشخصکردن نرخ به کارگماری زنان در سطوح مديريتی ميانی و ارشد به
منظوراطمينان از اعمال بر نامه ريزی جنسيتی
ج 5-2-حسن اجرای ضوابط انتخاب ،انتصاب مديران باهدف افزايش انتصاب زنان در جايگاه های مديريتی
ج 5-2-شناسايی زنان توانمند و شايسته جهت احراز سمتهای مديريتی کليدی از طريق مراکز ارزيابی مسئول امر
توسعه و پرورش مديران در صنعت نفت با رويکردتبعيض مثبت تا پايان برنامه ششم توسعه
ج 1-2-تشويق مديرانی که از زنان در سطوح باالی سازمان تحت سرپرستی خود استفاده میکنند.
ج 7-2-تحليل جنسيتی قوانين ،مقررات و رويه های موجود در سازمان و شناسايی موانع سازمانی برای ايجاد
فرصتهای برابر برای رشد و ارتقاء کارکنان زن و مرد در مراحل تدوين  ،اجرا
ج 3-ايجاد توازن وتعادل بین كار وزندگي زنان شاغل

ج6-9-تعيين مکانيزم اداری برای رفع مسايل ومشکالت زنان
ج 2-9-ارائه الگوی تعامل سازمانی برای افزايش کيفيت زندگی کاری وخانوادگی کارکنان بويژه زنان شاغل
ج 9-9-استمرار تحليل مقررات و رويه های سازمانی موجود (به منظور تعادل بخشی بين کار وزندگی کارکنان
بويژه زنان شاغل)
ج 5-9-طراحی واجرای دوره ها ونشست های تخصصی نوين واستمرارآن با تربيت مربی ازبين کارکنان وخانواده
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