بسمه تعالي

گزارش عملكرد يكساله مشاورزنان وخانواده
مقدمه

بدون شك نيروي انساني هركشوري مهمترين منبع آن جهت رسيدن به اهداف توسعه بوده لذا توجه به منابع انساني
،توانمندسازي و استفاده بهينه ازآن ضرورتي اجنتاب ناپذيراست.ازآنجايي كه بيش از نيمي از نيروي انساني هرجامعه را
زنان تشكيل مي دهند وبادرنظرگرفتن اين موضوع كه تالش درجهت توسعه كشور بدون همياري و همپايي مردان
وزنان جامعه به نتيجه قابل قبولي نمي انجامد ،توجه به امور زنان و مسائل مربوط به آنان ،از ضروريات برنامه هاي
توسعه خواهد بود .با تشكيل دفترامورزنان وخانواده وزارت نفت نهادسازي با رويكرد تخصصي به مسايل ونيازهاي زنان
مدنظر قرارگرفت وباجلب مشاركت كاركنان(بويژه زنان شاغل) عالقمند اعم از كارشناسان ومسئولين حوزه ستادي
وشركت هاي اصلي برنامه ها وفعاليتهاي ارزشمند چندي به انجام رسيد كه بعنوان تجربه نخستين درمشاركت زنان
متخصص صنعت نفت براي ايفاي حقوق انساني وارتقاي جايگاه سازماني  ،قابل اعتنا است اما درقياس با گستردگي
مطالبات زنان و اقدامات موردنياز براي توسعه زنان ازجمله ،توانمندسازي و فرهنگ سازي به منظور تغييرنگرش عمومي
براي نقش آفريني زنان شاغل ،ناكافي مي باشد.
اين گزارش نگاه اجمالي به فعاليت يكساله امورزنان وخانواده وزارت نفت دارد.
جايگاه سازماني مشاورزنان و خانواده

پيرو ابالغيه مقام عالي وزارت جهت ايجاد بخش مشاور امورزنان وخانواده در دي ماه سال  29و شروع فعاليتهاي اين
مشاورت با استقرار درساختمان مركزي چهارم ،تالش براي اختصاص يك سازمان ويژه براي امورزنان وخانواده ازهمان
آغاز دردستوركارقرارگرفت وپس از انجام مكاتبات وپيگيري هاي بسيار ،ساختارپيشنهادي جهت احرازهويت وسازماندهي
به اداره كل تشكيالت وروشها ارجاع گرديد .
براي سازماندهي تشكيالت مشاورزنان وخانواده از ساختاروظيفه اي استفاده شده است.درتهيه وطراحي چنيني ساختاري
فعاليت ها برحسب وظيفه پيش بيني وتفكيك شده اند.ازجمله ويژگي هاي محتوايي اين نوع ساختار حفظ كارايي درون
سازماني ،كيفيت باالي فني و تاكيد بر اهداف تخصصي است.ليكن درطراحي ساختار ،محدوديت هاي ايجاد سمت هاي
جديد دروزارت نفت( بعنوان يك دستگاه اجرايي تابع دولت ) ملحوظ شده وبهمين جهت از داشتن سمت هاي بيشتر
صرفنظرشده است.
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شرح ساختارپيشنهادي

امور زنان وخانواده مركب از شش سمت سازماني است كه با لحاظ ماموريت و وظايف تعيين شده ،نسبت به تدوين
وظايف آن اقدام گرديده است.عناوين پيشنهادي نيز متناسب با نوع وظايف وارتباطات پيش بيني شده تعريف شده
اند.عناوين سمت ها بشرح زير مي باشد:
مشاور ،رئيس دفتر ،رئيس طرح ها ومطالعات راهبردي،رئيس برنامه ريزي ،هماهنگي و ارتباطات ،ودوكارشناس ارشد
ذيل روساي طرح ها و مطالعات راهبردي و برنامه ريزي،هماهنگي و ارتباطات.
البته با توجه به ضرورت انعطاف پذيري ساختارسازماني و محدوديت در اختصاص سمت هاي كارشناسي بيشتر،ايجاد
واحدهاي معين تحت عنوان" كارگروههاي تخصصي" كه بصورت نقطه چين به مشاور متصل مي شوند ،نيز پيش بيني
شده است كه بعنوان بدنه كارشناسي مشاورت (مشتمل بر حدود  06نفر) فعاليت مي نمايند.در اين راستا با توجه به
اقتضائات زماني ،ساختار به گونه اي طراحي شده است كه فعاليتهاي مشابه و مكمل در كنار يكديگر و تحت يك پست
سازماني تعريف گردند.
تشكيل شبكه مشاورين

با توجه به اهميت وضرورت جلب وارتقاي مشاركت زنان شاغل بعنوان اصلي ترين راهبرد مشاورت زنان وخانواده طي
ابالغيه  92/9-60065مورخ  21/7/31وزير محترم به مشاورزنان وخانواده ماموريت داده شد تاضمن هماهنگي و
برقراري ارتباط موثر با زنان فعال درعرصه نفت نسبت به افزايش مشاركت آنان براي بهبود وضعيت اشتغال وارتقاي
سطح مديريتي خود متناسب با شايستگي ها اهتمام نمايد.درهمين راستا از مديريت هاي عامل نيزدرخواست گرديدتا با
انتخاب يك مشاور امورزنان برنامه ها ي راهبردي وكالن وزارت نفت درحوزه زنان و خانواده را درهماهنگي كامل با
مشاوروزير درشركت هاي اصلي و تابعه پيگيري و اجرايي نمايند.در اين راستا طي ابالغيه شماره  92/3-511655مورخ
 21/3/30مقررگرديد مديريت هاي عامل برنامه هاي حوزه مشاورت وزير را در برنامه هاي شركت هاي متبوعه لحاظ و
نسبت به پيش بيني بودجه و تامين اعتبار موردنياز جهت اجرا اقدام نمايند.
فعاليت هاي بنيادين
الف-نهادينه سازي امورزنان وخانواده درساختاروزارت نفت
ب -اصالح ساختارهاي سياستگذاري و تصميم گيري از طريق پيشنهاد وتصويب حضورزنان متخصص و باتجربه
در شوراهاي سياستگذاري

ازجمله اين شوراها  ،شوراي معاونين  ،شوراي مركزي ورزش ،شوراي توسعه سرمايه انساني وكارگروههاي تخصصي
عالي ازجمله كميته راهبردي تدوين برنامه ششم توسعه مي باشند.درمورد دو شوراي :اداري واستخدامي وشوراي HSE
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هم چنين كارگروه محيط زيست و كميسيون هاي انتخاب كارمند نمونه وهيئت بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان نيز
لزوم حضورزنان متخصص مطرح ودردست پيگيري مي باشد.

پ -فعاليتهاي مشاورزنان وخانواده درفرآيندبرنامه ريزي براي امورزنان وخانواده

پ 3-تشكيل كميته راهبردي متشكل از مشاورين زنان حوزه ستادي و شركت هاي اصلي
پ 9-تشكيل كارگروههاي تخصصي مشتمل برهفت كارگروه :آموزش /پژوهش /سالمت /تحول اداري و اصالح
مقررات /ورزش  /فرهنگي و ارتباطات  /و ستاد عالي خانواده.
پ 1-مشاركت درتدوين برنامه ششم توسعه صنعت نفت:
*تشكيل كميته راهبردي جهت بررسي مسائل وضرورتهاي توسعه مشاركت زنان جهت طرح در برنامه ششم
توسعه صنعت نفت
*معرفي نماينده به كميته راهبردي تدوين برنامه ششم توسعه صنعت نفت وارائه رهنمود هاي كلي امورزنان
وخانواده جهت لحاظ دربرنامه ششم صنعت نفت ،شامل:
 )3توانمندسازي و ارتقاي شايستگي زنان شاغل
)9برقراري عدالت جنسيتي و اصالح نگرش هاي عمومي به نقش و جايگاه زن
)1ارتقاي بهداشت و سالمت زنان وخانواده ها
)5تحكيم ،تعالي وتقويت نهادخانواده
ت-اصالح نگرش و تقويت باورهاي عمومي

ت 3-برگزاري نشست هاي فرهنگي وآموزشي
ت 9 -شركت دراجالس مديران ارشد و ايراد سخنراني وحضور درهيئت مديره شركت هاي اصلي و فرعي.
ت 1-شركت وايراد سخنراني در دوالمپياد ورزشي بانوان باالي 90سال(دي ماه  )29و بانوان زير  90سال
(درشهريور  ) 21به انضمام هماهنگي براي حضورمعاون رئيس جمهور درامورزنان وخانواده درالمپياد سال.21
ت 5 -مصاحبه ها :مصاحبه با شانا ،مصاحبه با نشريه الكترونيكي آواي مهر،مصاحبه با نشريه مشعل،مصاحبه
درمراسم اهدائ برترين هاي ورزشي شاغلين حوزه ستادي
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ت 6-سفرهاي استاني :بازديد از تاسيسات بندرعباس،اصفهان،مشهد،عسلويه وبرگزاري نشست عمومي با زنان
شاغل و مديران ذيربط منطقه.
ت 0-مشاركت با دستگاههاي اجرايي دربرگزاري نمايشگاه ها وهمايش ها ازجمله :نمايشگاه بين المللي توسعه
كارآفريني زنان  ،نمايشگاه نقش آفريني زنان درتوسعه پايدار (راه اندازي غرفه وزارت نفت) وبرگزاري همايش ملي
ارتقاي سالمت زنان درمحيط كاربا عضويت درشوراي سياستگذاري همايش.
ت 7-تهيه وتنظيم ودرج چندين خالصه كتاب  ،مقاالت و پژوهشهاي انجام يافته مرتبط با زنان وخانواده دردرگاه
زنان وخانواده (اتوماسيون اداري)
ث -بررسي و اصالح مقررات مربوط به زنان

كارگروه تحول اداري و اصالح مقررات با هدف احصا وپيشنهاد اصالح مقرراتي كه به نوعي مانع از بهبود عملكرد
وارتقاي شغلي زنان مي شوند ،جلسات مستمر ومنظمي را مشتمل برشش نشست برگزار نموده است.
.موارد پيشنهادي اين كارگروه براي اصالح مقررات بشرح زير مي باشد:
 برقراري مستمري كاركنان زن پس از فوت  :طرح آماده شده درمرحله تصويب خواهي و طي نامه اي خطاب بهرئيس محترم امورمجامع ودبير هيئت مديره ارائه شده است.
 اعطاي تسهيالت ويژه وخاص نگري زنان شاغل سرپرست خانوار :پيشنهادات مربوطه جهت رسيدگي و طرحدرهيئت مديره به اداره كل تدوين وهماهنگي مقررات اداري و استخدامي ارجاع شده است.همچنين طرح
تسري استخدام فرزند متوفي يا ا زكارافتاده درحوادث ناشي ازكار به همسران(زنان) نيز به اداره مذكور ارجاع
شده است.
 كفالت والدين توسط فرزندان دختر ارشد :طي نامه اي به اداره كل تدوين وهماهنگي مقررات اداري واستخدامي ارجاع شده است.
 افزايش كمك هزينه مهدكودك كاركنان زن:با عنايت به جميع جهات و موانع قانوني موجود ،راهكارپيشنهاديبا تعديل ارقام مزبور به اداره كل تدوين وهماهنگي مقررات اداري و استخدامي ارسال شده است.
 پوشش درماني فرزندان كاركنان زن :با عنايت به سياستهاي ابالغي اخير،فعال از دستوركارخارج شده است. افزايش مرخصي ساعتي مجاز براي شاغلين زني كه داراي فرزند زير  7سال مي باشند :دراداره كل تدوينوهماهنگي مقررات اداري و استخدامي تحت بررسي است.
 عدم نياز به اخذ مجوز سازمان بهداشت ودرمان در بهره گيري از مرخص ساعتي كاركنان زن دردورانشيردهي:دردستوركاركارگروه سالمت قراردارد.
 دستورالعمل واگذاري منازل سازماني به كاركنان زن :دردستوركاركارگروه تحول اداري و اصالح مقرراتقراردارد.
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ج-فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

كارگروه پژوهش با هدف شناسايي نيازهاي پژوهشي حوزه زنان و خانواده براساس اطالعات موجودو تعامل با
مشاورين امور زنان در چهار شركت اصلي و ستاد وزارت نفت هم چنين تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه زنان و
خانواده وپيگيري براي اجراي آنها تشكيل و فعاليت داشته است.اين كارگروه طي برگزاري چهارده نشست
كارشناسي موفق به تدوين دو پرسشنامه نيازسنجي كاركنان زن واستخراج اهم مشكالت هم چنين احصا
اولويتهاي پژوهشي سال  21امور زنان وخانواده مشتمل بر پنج پروژه به انضمام  RFPهاي مربوطه شده
است.اين پروژه ها جهت لحاظ در سبدپژوهشي وزارت نفت به مراجع ذيصالح ارسال شده ودردست اقدام مي
باشد.عناوين پروژه هابشرح زير مي باشد:
ج3 -شناسايي باورهاي كاركنان شاغل درصنعت نفت نسبت به نقش هاي اجتماعي زنان
ج 9 -بررسي عوامل موثر برايجاد فرصت هاي رشد ارتقا زنان درصنعت و راهكارهاي بهبودآن
ج1-بررسي عوامل سازماني موثر برتحكيم بنيان خانواده درصنعت نفت
ج5-تحليل وضعيت موجود سالمت زنان شاغل صنعت نفت
ج6-بررسي سياستها،قوانين،مقررات وبرنامه هاي منابع انساني نفت با رويكردجنسيتي
چ-فعاليت هاي توانمندسازي

درراستاي توانمندسازي وضرورت توجه به ارتقاي سالمت زنان شاغل  ،كارگروه هاي آموزش  /سالمت  /ورزش
با هدف كلي فوق واهداف تخصصي تر ،تشكيل و با برگزاري نشست هاي تخصصي مستمرو منظم به نتايج و
اقدامات اجرايي ذيل دست يافته است:
چ 1-كارگروه آموزش
اين كارگروه با اهدف زير تعريف وتشكيل يافته است:
 شناسايي خالء هاي آموزشي  ،فرهنگي كاركنان صنعت در حوزه جنسيتطراحي دوره هاي آموزشي مناسب (جهت بازشناسي هويت فرهنگي  ،اجتماعي  ،حقوقي زنان و دوره هايمديريتي و حرفه اي خاص ) جهت توانمند سازي و ارتقاء زنان شاغل و گنجاندن اين عناوين در دوره هاي رسمي
آموزش هاي شركت ها.
اين كارگروه درپي برگزاري ده نشست كارشناسي موفق به تعريف ده دوره ونشست (كارگاه) آموزشي بهمراه
شناسنامه هاي اموزشي گرديد كه مراتب جهت كدبندي به اداره كل آموزش وتجهيز نيروي انساني ارسال
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ودرنهايت با كدبندي شش دوره اجراي آنها به شركت هاي اصلي ابالغ گرديد.چهاردوره ديگركه درقالب كارگاه
آموزشي به اجرادرخواهدآمد ،متعاقب اجراي دوره ها ونظرسنجي اثربخشي بررسي وبه اجرادرخواهند آمد.عناوين
دوره هاي مصوب بشرح زير مي باشند:
 مطالعات سازماني با رويكردجنسيتي(مقدماتي) باكد 62603 مطالعات سازماني با رويكردجنسيتي(پيشرفته) با كد 62609 نقش زنان درتوسعه با كد 62601 توانمندسازي فردي و اجتماعي زنان شاغل درصنعت نفت با كد 31636 سالمت جسمي و رواني زنان درمحيط كار با كد 31292 بهبود كيفيت زندگي درشرايط اقماري با كد 31297همچنين دوره  oil Mini MBAبا رويكردجنسيتي  ،در راستاي توانمندسازي كاركنان زن و با هدف تصدي
مشاغل سرپرستي ومديريتي طراحي و بعنوان اولين نمونه برنامه اجرايي  ،با مساعدت وهمكاري مديريت محترم
منابع انساني شركت ملي پااليش و پخش در دستوركار برنامه هاي آموزشي آن شركت قرارگرفت.
چ 2-كارگروه سالمت
اين كارگروه با هدف حساس سازي زنان شاغل نسبت به عوامل مخاطره آميز سالمت  ،شناسايي راهكارهاي ارتقاء
سالمت زنان شاغل درمحيط كار و فراهم نمودن زمينه مساعد براي تامين سالمت جسماني و رواني كل خانواده با
حضور اساتيد وپزشكان متخصص مرتبط تشكيل و با برگزاري شش نشست كارشناسي برنامه هاي زير را
دردستوركارقرارداده است:
 غربالگري و كنترل بيماري هاي :ديابت ،ديابت بارداري ،ديس ايپدمي ،پرفشاري خون درزنان شاغل  ،غربالگريريسك فاكتورهاي سالمت از طريق پرسشنامه هاي مدون و ثبت وپايش سرطان هاي شايع
 بررسي و ارائه راهكارهاي اصالحي ارگونومي محيط هاي كاري زنان شاغل آموزش مهارتهاي زندگي و ارتقاسالمت روان در بدو استخدام وحين كار فراهم كردن زمينه اجراي قانون كاهش ساعت كار درپرستاران خانم برگزاري همايش ارتقاي سالمت زنان شاغلچ 3-كارگروه ورزش
اين كارگروه با هدف ترويج فرهنگ ورزشي بين كاركنان وخانواده ها وتوسعه و تنوع بخشي به رشته هاي ورزشي
زنان (بويژه مناطق عملياتي و محروم) ،برنامه ريزي براي رفع تبعيض وبرقراري عدالت جنسيتي دربهره گيري از
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امكانات ،منابع وفرصت ها درامرورزش از طريق جلب مشاركت مديران ومسئولين محترم  ،نهادينه نمودن
حضورزنان درحوزه هاي سياستگذاري ورزش وطراحي برنامه هاي ورزشي حين كاربراي زنان شاغل با حضور
نماينده زنان درشوراي مركزي ورزش (كه بدنبال پيشنهاد ومعرفي سركاردكترفراتي از سوي اين امور و مساعدت
مقام عالي وزارت به عضويت شورا درآمدند) بعنوان مسئول كارگروه و مسئولين ورزش بانوان چهارشركت اصلي
تشكيل وبا برگزاري هشت نشست كارشناسي ،انجام اقدامات زير را به انجام رسانده يا دردستوركاردارد :
 فرهنگ سازي  ،توسعه وترويج ورزش زنان مشاركت در بازنگري و نهايي سازي سندراهبردي ورزش وزارت نفت و اصالح تقويم اجرايي برگزاري المپيادورزشي زنان صنعت نفت
 برگزاري مسابقات بين المللي چهارجانبه با كشورهاي نفتخيزمسلمان برگزاري المپيادورزشي ويژه كاركنان زن برگزاري جشنواره فرهنگي-ورزشي درمناطق محروم عملياتي وبازديدهاي دوره اي مشاركت در برنامه ريزي المپيادهاي ويژه زنان (كمترا ز  32سال وباالي  90سال درسال )25ح -فعاليت هاي فرهنگي/اطالع رساني

ح3 -به منظور فرهنگ سازي براي گسترش حضور و نقش آفريني زنان درعرصه هاي مختلف كاري بويژه
تخصصي و مديريتي،كارگروه فرهنگي /ارتباطات باحضوركارشناسان مرتبط بويژه روابط عمومي ها ،تشكيل
وبابرگزاري نه نشست كارشناسي فعاليتهاي زيررا به انجام رسانده ومواردي نيز دردستوركارآتي خود قرار داده است
كه اهم آنها به قرارزير مي باشند.
 تعيين معيارهاي شايستگي زنان درصنعت نفت به شكل فرم هاي ارزيابي مشاركت درمستندسازي فعاليتهاي ويژه(علمي-پژوهشي) زنان شاغل( تهيه كليپ،فيلم،نمايشگاه ،مصاحبهو)........
 برگزاري همايش ونشست هاي تخصصي/فرهنگي با رويكرد نقش زنان در توسعه فرهنگي،تاريخي،اجتماعيواقتصادي
 تنظيم چكيده كتاب ومعرفي مشخصات كتابهاي برگزيده حوزه زنان وخانواده واطالع رساني آنها از طريقاتوماسيون اداري
 تهيه طرح جامع برگزاري ساليانه مراسم روز زن و بزرگداشت مقام مادر وتدوين برنامه اجرايي مراسم روز زنسال 25
 مشاركت دربرگزاري مراسم ساليانه گراميداشت روز زن ومادر درستاد و شركت هاي اصلي راه اندازي مقدماتي كتابخانه زنان7

 هماهنگي و ارتباط پيوسته با مطبوعات ،رسانه ها ونهادهاي ذيربط ازجمله شبكه مشاورين زنان دستگاههاياجرايي،دفترمشاور وزير ومعاونت زنان وخانواده رياست جمهوري
ح9 -برگزاري دونشست فرهنگي-آموزشي براي زنان شاغل
ح 1-تهيه دو ويژه نامه براي اجالس ساليانه مديران ارشد وزارت نفت و هفته زن سال 25
ح 5-راه اندازي سايت زنان نفت
خ -طرح ستادعالي خانواده

خ 3-ارائه طرح اوليه ستادعالي خانواده با حضورقائم مقام وزير
خ 9-برگزاري نشست هاي كارشناسي با مركزخدمات مشاوره اي نفت وروابط كار و مددكاري اجتماعي شركت نفت
خ 1-طراحي كارگاه آموزشي ارتقا كيفيت زندگي خانواده هاي اقماري
خ 5-ارائه مقاالت روشنگر ومعرفي كتابهاي مناسب درحوزه خانواده سالم درهمايش هاي داخلي ودرگاه زنان
وخانواده
خ 6-ارائه طرح حمايت از زنان سرپرست خانوار
خ 0-ارائه طرح حمايت از مادران جوان
خ 7-جلب مشاركت موسسات فرهنگي توانا درحوزه خانواده جهت ارتقا كيفيت زندگي خانواده هاي اقماري ازطريق
اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط و اشتراك نشزيه هاي مرتبط
د-فعاليتهاي بين المللي

د 3-حضور در اجالس كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا واقيانوسيه (اسكپ) درمعيت هيئت
نمايندگي امورزنان وخانواده رياست جمهوري دركشورتايلند (37تا 96نوامبر)9635
د 9-عضويت در هيئت نمايندگي معاونت رئيس جمهور درامورزنان وخانواده جهت شركت دركميسيون مقام زن
(پكن )96+درنيويورك ( 7تا  31مارس )9636
ذ -دستاوردها

 نهادينه سازي جايگاه سازماني مشاورزنان وخانواده
 نهادينه سازي حضورزنان متخصص و شايسته درشوراهاي عالي وزارت نفت
8

 ايجاد شبكه مشاورين درگستره صنعت نفت
 تدوين وبرنامه ريزي برنامه عمل بلندمدت امورزنان وخانواده
 گنجاندن برنامه حساس به جنسيت(پيشنهادي) دربرنامه ششم توسعه صنعت نفت
 توجه دادن مديران ومسئولين به موضوعات جنسيت ،نيازهاي زنان وضرورت بازنگري دربرنامه ها ومقررات
 تثبيت آموزش هاي مطالعات جنسيت درزمره آموزش هاي مصوب وزارت نفت
 لحاظ نمودن پژوهشهاي معطوف به جنسيت در سبد پژوهش وزارت نفت وبرنامه هاي پژوهشي شركتها ي
اصلي
 ارائه طرح تحكيم نهاد خانواده صنعت نفت
 طراحي سايت مشاور امور زنان وخانواده به منظور ايجادبسترمناسب براي اصالح نگرش هاي عمومي
توانمندسازي ذينفعان
ر-چالش ها (براساس تحليل وضعيت موجود زنان وخانواده صنعت نفت)


توانمندسازي و ارتقاي شايستگي زنان شاغل

 ضعف در استفاده از ظرفيت هاي نظام برنامه ريزي رشد و ارتقابه جهت اعمال سليقه شخصي فقدان مدل توسعه مديران صنعت نفت اجرازدگي حوزه منابع انساني بدليل كمرنگ شدن ارزشهاي صنعت نفت/ضعف در نگرش ها و رفتارهايسيستمي
 كاهش انگيزه كاري كاركنان ومشاركت پايين آنها درفرآيندهاي غيرموظف عدم وجود مكانيزمهاي الزم جهت ايجاد ظرفيت و توسعه كارآفريني زنان

برقراري عدالت جنسيتي و اصالح نگرش هاي عمومي به نقش و جايگاه زن

 ضعف دراستفاده از مديران حرفه اي ونبود دستورالعمل انتخاب،انتصاب وتغيير مديران واعمال سليقه هايشخصي
 كمرنگ شدن اخالق حرفه اي وارزشهاي سازماني فرهنگي ضعف در نگرش هاورفتارهاي سيستمي

ارتقاي بهداشت وسالمت زنان وخانواده ها

 - -كيفيت ضعيف خدمات بهداشت ودرمان وبرنامه هاي پيشگيري

 كمبود امكانات رفاهي /ورزشي براي زنان ضعف دروجود ارتباط فرآيندي ميان حوزه هاي متولي سالمت درصنعت

تحكيم،تعالي و تقويت نهاد خانواده
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 غفلت و عدم حمايت از تنوع الگوهاي خانواده درصنعت نفت ضعف در برنامه ريزي و حمايت از ارتقا توانمنديهاي زنان وخانواده كاركنان -كاهش انگيزه كاركنان و مشاركت ضعيف در فرآيندهاي غيرموظف

ژ -اهم مشكالت (برگرفته از فرم هاي نظرسنجي و درخواست ها ي زنان شاغل)

*عدم پرداخت مستمري پس از فوت زنان شاغل وبازنشسته به فرزندان
* عدم برابري بين كاركنان زن ومرد در تخصيص مزاياي رفاهي مانند:منازل سازماني،بليط هواپيما،اعزام همرا
بيمار،استفاده از خدمات باشگاهها ،شركت درالمپيادهاي ورزشي و....
*عدم كفالت والدين توسط زنان شاغل درصورت امكانپذيرنبودن كفالت آنها توسط فرزندان ذكور
*ناكافي بودن ميزان افزايش كمك هزينه مهدكودك در مقايسه با افزايش تورم
*محدوديت دراعزام زنان شاغل به ماموريت هاي اداري داخل و خارج از كشور
*عدم توزيع عادالنه اضافه كاري و پاداش به كاركنان زن ومرد
*نبود فرصت هاي برابر و عدم رعايت شايسته ساالري دربهره گيري از مناصب مديريتي بين كاركنان زن ومرد
*بي توجهي به ايجادتسهيالت و امكانات مشاوره اي به منظور ترويج ازدواج بين كاركنان جوان
*فقدان شاخص هاي جنسيتي درحوزه هاي آمار و اطالعات بويژه درارتباط با شاخص هاي آماري بين المللي
*يكنواختي وتكراري بودن مشاغل اختصاص يافته به زنان
*عدم برخورداري زنان شاغل از اقالم واثاثيه اداري متناسب با اصول ارگونوميك
*عدم امنيت شغلي در زمان بارداري و مرخصي پس از زايمان

پايان
دي ماه 49
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