عملکرد امور زنان و خانواده شرکت آب و فاضالب شهری آ .غربی سال 98
• برگزاری/حضوردر جلسات انسجام بخشی مشاوران امور زنان و خانواده صنعت آب و برق  3مورد

• حضور  2نفر از بانوان شاغل در جشنواره پژوهشی ،فناوری و دارائی های فکری بانوان در حوزه آب و برق و انرژی(هفته پژوهش )98-
• حمایت از چاپ کتاب ترجمه شده باعنوان تصفیه فاضالب در برکه های تثبیت والگون های هوادهی توسط  3نفر از زنان شاغل در شرکت
• حمایت از چاپ /نمایه مقاالت علمی زنان شاغل در شرکت در مجالت تخصصی و 2( isiمورد )
• حضور  4نفر از زنان شاغل در شرکت در دوره توان افزایی مدیریتی زنان صنعت اب وبرق

• برگزاری دوره آموزشی مهندسی خالقیت مختص بانوان شاغل در شرکت ( 64نفر)
• برگزاری همایش عفاف وحجاب مختص بانوان شاغل صنعت آب وبرق وهمسران همکاران مرد در هفته حجاب و عفاف و تقدیر از همکاران فعال در حوزه حجاب و عفاف
• برگزاری کارگاه آموزشی خانواده و تکنولوزی مجازی مختصص بانوان شاغل در سطح استان وهمسران همکاران مرد
• حضور بانوان شاغل در کالسهای ورزشی(حرکات اصالحی-تنیس روی میز) و برگزاری مسابقات ورزشی داخل صنعت و استانی (تیراندازی و دارت )
• برگزاری مسابقات کتابخوانی درسطح شرکت (نماز وخانواده موفق )

• برگزاری اردوی یکروزه مختص بانوان شاغل و بازنشسته (بازدید از تصفیه خانه آب تبریز –میاندواب و سد نوروزلوی میاندواب)
• حضور تعدادی از بانوان شاغل به عنوان مروج مصرف آب در برنامه های مدیریت مصرف
• پیگیری و همکاری به جهت اجرای بخشنامه های مرتبط به حوزه زنان وخانواده (مرخصی زایمان،کاهش ساعات کار ،زنان سرپرست خانوار ،شناور سازی ساعات کار-دورکاری و) ..
• همکاری در برگزاری برنامه معاینات ادواری ( حوزه زنان )

• برگزاری برنامه تجلیل از بانوان شاغل در صنعت در محل کار بمناسبت روز مادر
• همکاری در برنامه ریزی وبرگزاری کالسهای اوقات فراغت فرزندان
• دیدار از خانواده محترم شهدا
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