عملکرد امور زنان وخانواده شرکت آب و فاضالب شهری آ .غربی در سال 1395
محور مدیریت مصرف
 .1ارسال پیامک صرفه جویی در مصرف آب به کلیه مشاوران امور زنان و خانواده ادارات استان
 .2بازدید بانوان شاغل ،فرزندان دختر  ،بانوان بازنشسته از نیروگاه برق ارومیه  ،تصفیه خانه های آب شهر مهاباد
همکاری در برگزاری همایش ،کارگاه  ،دوره آموزشی و جلسات
 .1همکاری در برگزاری همایش کشوری مشاوران امور زنان وخانواده کشور
 .2همکاری در برگزاری کارگاه مدیریت هیجان برای کارکنان شاغل در ستاد و امور ارومیه (زن ومرد )
 .3برگزاری کارگاههای هشدارهای زندگی و ارتباطات سازمانی و خانوادگی برای بانوان شاغل در صنعت آب و برق
 .4برگزاری دوره های آموزشی خود کاوی معنوی وپرستار خانواده خود باشیم مختص با نوان شاغل در صنعت آب و
فاضالب
 .5شرکت در جلسات تخصص امور زنان و خانواده استانداری
 .6حضور جمعی از بانوان شرکت در کارگاه آموزشی حقوق خانواده در محل دانشگاه آزاد ارومیه ،طب سنتی و باور های
غلط ورایج در حوزه سالمتی وپزشکی (برگزار شده توسط استانداری آذربایجان غربی)
 .7شرکت در جلسات مشترک استانی صنعت آب و برق و برگزاری برنامه های مشترک
 .8حضور مشاور امور زنان وخانواده در جلسات شورای فرهنگی ،مدیران
 .9ارسال کتب الکترونیکی به بانوان شاغل در صنعت در قالب آموزش مدرسه مکاتبه ای
اوقات فراغت فرزندان – خانواده
 .1همکاری در برگزاری کالسهای اوقات فراغت فرزندان
 .2همکاری در برگزاری جلسه آموزشی مهارتهای چند گانه سبک زندگی برای فرزندان کارکنان(کنترل خشم وهوش
هیجانی)
 .3همکاری در برگزاری جشن تکلیف و اردوی فرهنگی فرزندان (دختران )
 .4برگزاری اردوی یکروزه بانوان شاغل ،فرزندان دختر همکاران و بانوان بازنشسته شرکت(مهاباد )
 .5توزیع بسته های آموزشی ( 12جلدی ) راهنمای ازدواج شاد در بین فرزندان (دختر وپسر )باالی  20سال سن
کارکنان شرکت
 .6پرداخت وام ازدواج به کارکنان ازدواج کرده بر اساس دستورالعمل مرتبط

 .7همکاری در اجرای بخشنامه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص
 .8اهدا هدایا گرامیداشت والدت حضرت زهرا و روز زن به کلیه بانوان شاغل (فارغ از نوع قرارداد و همکاری) وکلیه
کارکنان مرد شرکت بر اساس نامه وزیر محترم نیرو و کارکنان مرد شرکتی (بر اساس مصوبه هیت مدیره شرکت )
 .9پیگیری تمدید قرارداد با گروه مشاوره ی روانشناختی دکتر خلیل زاده
مسابقات فرهنگی – دینی – ورزشی
 .1برگزاری استانی و اهدای جوایز ارزنده به برندگان مسابقات کتابخوانی "جایگاه زن در اندیشه امام خمینی "
 .2برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در بین کارکنان شرکت در سطح صنعت آب و برق در مناسبتهای مختلف(در طول
سال در مناسبتهای مختلف )
 .3برگزاری مسابقه ترنم وحی ( 3تفسیر سوره حجرات در روز  21تیرماه ) پس از هماهنگی با وزارت نیرو در سطح شهر
های ارومیه ،میاندوآب و ماکو ،چالدران با حضور  27نفر شرکت کننده
 .4برگزاری مسابقه کتابخوانی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی مختصص کارکنان وخانواده آنها و اهدای جوایز
عفاف وحجاب
 .1شرکت در مراسم غبار روبی مزار شهدا
 .2هماهنگی در راستای سخنرانی ائمه جماعات شرکت در بین الصالتین با موضوع عفاف و حجاب ،چرایی واشاره به
واقعه مسجد گوهرشاد در طول هفته ترویج عفاف وحجاب
 .3برگزاری جلسه جمع خوانی قرآن کریم به مدت  2روز در ایام ماه مبارک رمضان برای بانوان شاغل شرکت
 .4ارسال تبریک تولد به همراه پیام فرهنگی حجاب وعفاف به کلیه بانوان شاغل در استان در طول سال به تعداد 61
مورد
سایر
 .1تعامل با دفتر امور زنان وخانواده استانداری آ .غربی ،شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور و وزارت نیرو (پاسخگویی
به کلیه مکاتبات مرتبط واصله)
 .2پیش بینی بودجه 96
 .3تعامل حضوری و در محل کار بانوان شاغل با مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده ،بررسی وضعیت و مشکالت
مبتال به
 .4مالقات حضوری مشاور مدیر عامل با مدیر عامل و معاونین شرکت و مسئولین واحدهای مرتبط به جهت اعالم
مشکالت و پیگیری

