
 گزارش عملکرد امور بانوان و خانواده

 1397ماه سال تیر

 جلسه کارگروه بانوان و خانواده موضوع:

امور بانوان و  جلسه کارگروه عفاف و حجاب و دهه مبارك کرامت به منظور برنامه ریزي و هماهنگی به مناسبت هفته 
فرهنگی، مواردي از قبیل: شناسایی بانوان جلسه اجراي برنامه هاي این در محل شرکت تشکیل گردید. در خانواده 

مطرح گردید و برنامه هاي  فرهیخته، بانوان خیر، انجام آسیب شناسی و اجراي طرح تاب آوري اجتماعی زنان و ...
 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عفاف و حجاب و دهه مبارك کرامتهفته پیشنهادي بزرگداشت 

            

 کرامت دهه مبارك موضوع:      

بمناسبت دهه مبارك کرامت ( سالروز والدت حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) )با همکاري دفتر روابط 
 عمومی پیام تبریک براي کلیه همکاران ارسال گردید.

 گیالن اي منطقه آب شرکت کوتاه پیام سامانه طریق از پیامک ارسال

 کرامت دهه آغاز و) س( معمصومه حضرت والدت سالروز مناسبت به

     
 

 "زن مسلمان"همایش ملی  موضوع:   

توسط دانشگاه  "زن مسلمان"همایش ملی به مناسبت فرارسیدن میالد با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر 
بانوان برگزار و بهبود سالمت و شادابی علوم پزشکی استان گیالن با موضوع بررسی و راهکارهاي تقویت اشتغال 

 گردید.

 



 برگزاري اردوي یک روزه بانوان از سد مخزنی پلرود موضوع:

به منظور توجه به بانوان شاغل با توجه به چند وظیفه اي بودن آنها و لزوم اختصاص دادن زمانی براي آرامش روحی و 
هماهنگی مدیریت محترم دفتر روانی و همچنین ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر به کار، برنامه بازدید از سد مخزنی پلرود با 

 اجرا گردید.و پشتیبانی  فنی شرکت و امور تدارکات

               
 

 "خانواده متعالی"شرکت در دوره آموزشی  موضوع:

خانواده "به مناسبت دهه مبارك کرامت و هفته عفاف و حجاب تعدادي از همکاران شاغل در شرکت در دوره آموزشی 
 مباحث ارائه شده عبارت بودنند از: شرکت نمودندکه "متعالی

 کارکردهاي خانواده از دیدگاه اسالم -
 ضرورت تحکیم و تعالی نهاد خانواده -
 ویژگی هاي روابط سالم و سازنده همسران -
  عوامل موثر ایجاد روابط سالم در خانواده -

 

 

 

 


