
  1394عملکرد کمی جلسات برگزار شده کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در سال  -1جدول 
تعداد دستور   تاریخ جلسه  شماره جلسه

  جلسه
تعداد کل 
  مصوبات

  مصوبات اجرا نشده  مصوبات در جال اجرا  مصوبات اجرا شده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1  94/02/13  1  5  5  100  -  -  -  -  
2  94/02/31  1  5  2  100  -  -  3  -  
3 03/06/94 1 10 5 50 4 40 1 10 

4  16/09/94  3  6  2 70 2 40 2 - 

  10  6  40  6  -   14  26  4  جمع  جلسه
    

  1394عملکرد حضور و غیاب اعضاء کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در سال  - 2جدول شماره 

شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

مدت کل   عضو مدعو  )نفر(اعضاي اصلی 
جلسه 

  )ساعت(

  نام و سمت رئیس جلسه
  غایب  جانشین  حاضر  غایب  جانشین  حاضر

سعید شبستري خیابانی معاون سیاسی و   1/5  2  -   23  -   13  14  94/02/13  1
  امنیتی استانداري 

شهیندخت موالوردي معاون امور زنان   2  -  -  132  5  12  10  94/02/31  2
  ریاست جمهوري 

مشاور استاندار  و سرپرست  –محمد زاده   3  -  -  80  4  1  18 94/06/03 3
  حوزه هماهنگی امور اقتصادي و بین الملل

سعید شبستري خیابانی معاون سیاسی و   1/5 - - 9 9 5 10 94/09/16 4



  امنیتی استانداري
  1394در سال  به تفکیک نوع مصوبه  وضعیت مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده - 3جدول شماره 

تاریخ برگزاري   شماره جلسه
  جلسه

تعداد مصوبه 
  جلسه

  )مصوبه 26(نوع مصوبه جلسه 
  سایر  هماهنگی  پیگیري  گروه کاري  برنامه ریزي  توزیع اعتبار  اخالقی

1  94/02/13  5      1    4      

2 94/02/31  5      2    3      

3 03/06/94 10   √  √ √ √ √ √ 

4  94/09/16  6    √    √  √      

  1394عملکرد مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان آذربایجان شرقی در سال  - 4جدول شماره 

شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

تاریخ   پیگیري کننده  متن مصوبات جلسه به تفکیک
ارسال 

تصمیمات 
  هر جلسه

شماره نامه ارسال 
تصمیمات هر 

  جلسه

وضعیت اجراي 
  مصوبه

علت یا علل عدم 
  مصوبه کارگروه اجراي 

مقرر گردید در کارگروهی که با ریاست خانم   94/02/13  1
موالوردي معاون محترم ریاست جمهوري 
تشکیل خواهد شد ، مدیران کل به همراه 

  حضور به هم رسانند "کارشناسان شخصا

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

مورخ  24525  15/02/94
15/02/94  

  -   اجرا شده

مقرر گردید کلیه ادارات و فرمانداریها برنامه ها  94/02/13  1
، پیشنهادات و مطالبات در زمینه سفر ریاست 

تا  را   محترم جمهوري در حوزه زنان و خانواده

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

مورخ  24525  15/02/94
15/02/94  

    اجرا شده
 -  

  



به این اداره کل جهت بهره  20/02/94مورخه 
  .برداري ارسال نمایند

  

  
  

شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

تاریخ   پیگیري کننده  متن مصوبات جلسه به تفکیک
ارسال 

تصمیمات 
  هر جلسه

شماره نامه ارسال 
تصمیمات هر 

  جلسه

وضعیت اجراي 
  مصوبه

علت یا علل عدم 
  اجریی مصوبه کارگروه

 عملکرد اادارات و فرمانداریهمقرر گردید کلیه  13/02/94  1
در حیطه امور بانوان جهت بهره داري  خود را 

به این اداره کل ارسال  20/03/94در کارگروه تا 
  .نمایند

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده 

مورخ  24525 15/02/94
15/02/94 

  -   اجرا شده

مقرر گردید با هماهنگی اداره کل امور بانوان ،  13/02/94  1
مشاورین ادارات و فرمانداریها جهت  لیست

صدور کارت ویژه براي حضور در مراسم 
  استقبال به اداره کل امور اجتماعی ارسال گردد

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

مورخ  24525 15/02/94
15/02/94 

  -   اجرا شده

مقرر گردید مشاورین امور بانوان فرمانداریها و  13/02/94  1
بانوان در مراسم استقبال ادارات جهت حضور 

  .هماهنگی هاي الزم را صورت دهند

اموربانوان 
فرمانداریها و 

  ادارات

مورخ  24525 15/02/94
15/02/94 

  -   اجرا شده

ده در حوزه بانوان مقرر گردید مطالبات ارائه ش  31/02/94  2
از طریق معاونت ریاست جمهوري در امور زنان 

امکان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت 
  .اقدام الزم صورت پذیرد

معاونت امور زنان 
  ریاست جمهوري

مورخ  38407 04/03/94
14/03/94 

  -   اجرا نشده



مقرر گردید در خصوص ساعات اداري زنان   31/02/94  2
شاغل، افزایش مرخصی زایمان براي بانوان از 
طریق معاونت ریاست محترم جمهوري در امور 

  .پذیردزنان اقدامات الزم صورت 

معاونت امور زنان 
  ریاست جمهوري

مورخ  38407 04/03/94
14/03/94 

ریاست 
جمهوري در 

حال رایزنی می 
  باشد

 -  

مقرر گردید بیمه زنان خانه دار و مربیان   31/02/94  2
موسسات آموزشی غیر انتفاعی از جمله مهد 
کودکها، شرکت هاي خدماتی در اولویت کاري 

  .بگیردمعاونت ریاست جمهوري قرار 

معاونت امور زنان 
  ریاست جمهوري

مورخ  38407 04/03/94
14/03/94 

  -   اجرا نشده

مقرر گردید جهت حمایت از طرحهاي زنان   31/02/94  2
توانمند روستایی و عشایري براي راه اندازي 
واحدهاي تولیدي مستقر در روستا و انعکاس 
مشکالت روستائیان ، مدیران کل امور بانوان و 

توسعه روستایی  استانداري در کارگروه خانواده
و عشایر ي در تمامی استانها عضویت رسمی 

  .داشته باشند

معاونت امور زنان 
 ریاست جمهوري

مورخ  38407 04/03/94
14/03/94 

  -   اجرا شده 

مقرر گردید با ایجاد اشتغال پایدار براي زنان   31/02/94  2
بیکار جامعه جهت ریشه کردن اعتیاد اقدام 
الزم از طریق معاونت ریاست محترم جمهوري 

  .در امور زنان و خانواده صورت پذیرد

معاونت امور زنان 
 ریاست جمهوري

مورخ  38407 04/03/94
14/03/94 

  -   اجرا نشده 

مقرر شد جهت آموزش کار آفرینی ، آشنایی   03/06/94  3
با مقررات کار و تامین اجتماعی ، پکیج هاي 
سرمایه گذاري ، چگونگی بهره مندي بانوان 
فعال اقتصادي از تسهیالت موجود در اداره کل، 

امور بانوان اداره کل 
  و خانواده 

  -   در حال اجرا  163328 28/07/94



تعاون و رفاه اجتماعی، هماهنگی و اقدامات 
الزم جهت برگزاري کالس هاي آموزشی معمول 

 .گردد

  
شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

تاریخ   پیگیري کننده  متن مصوبات جلسه به تفکیک
ارسال 

تصمیمات 
 هر جلسه

شماره نامه ارسال 
تصمیمات هر 

 جلسه

وضعیت اجراي 
  مصوبه

علت یا علل عدم 
  اجراي مصوبه کارگروه

جهت آشنایی بانوان فعال اقتصادي با  مقرر شد 03/06/94  3
خدمات ، امکانات و تسهیالت موجود در 
شرکت شهرکهاي صنعتی هماهنگی و اقدامات 
الزم جهت برگزاري کالس هاي آموزشی معمول 

  .شود

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

  -   در حال اجرا

بانوان فعال اقتصادي و مقرر شد جهت آشنایی  03/06/94  3
تشکل هاي اجتماعی با قوانین مالیات 
هماهنگی و اقدامات الزم جهت برگزاري کالس 

  .هاي آموزشی معمول شود

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

  -   در حال اجرا

مقرر شد بانوان فعال اقتصادي جهت حل  03/06/94  3
براي مشاوره و راهنمایی به مشکالت اقتصادي 

بانک ملی مراجعه  -شوراي هماهنگی بانکها
  .نمایند

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

  -   اجرا شده

مقرر شد طبق فرم نظر خواهی ، مسائل و  03/06/94  3
مشکالت بانوان فعال اقتصادي جمع بندي و 

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

  -   اجرا شده



  .مربوط به عمل آیداقدام الزم از سوي ادارات 
مقرر شد بانوان فعال اقتصادي از امکانات  03/06/94  3

موجود در سازمان آموزش فنی و حرفه اي 
بازدید ي به عمل )قراملک  –فناوري هاي نو (

  .آورند

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

  -   اجرا شده

مقرر شد با راهنمایی و مساعدت جناب آقاي  03/06/94  3
مدیر عامل شرکت شهرکهاي  –دکتر عسگري 

صنعتی ، نمایشگاه دستاوردهاي زنان کارآفرین 
  .در موعد مقرر به صورت رایگان برگزار گردد

اداره کل امور بانوان 
 و خانواده

مورخ  119192 8/06/94
08/06/94 

در آینده برگزار خواهد   اجرا نشده
  شد

مقرر شد جلسه مشترك مدیر کل امور خانواده  03/06/94  3
مدیر (آقاي آخوندزاده  –و بانوان استانداري 

نمایندگان  - )محترم صندوق کار آفرینی امید
منتخب از زنان فعال اقتصادي جهت آشنایی با 

  .نحوه خدمات صندوق تشکیل شود

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

مورخ  119192 08/06/94
08/06/94 

  -   اجرا شده

مقرر شد جلسه مشترك مدیر کل امور خانواده  03/06/94  3
مدیریت (آقاي رضایی  –و بانوان استانداري 

محترم امور شعب بانک توسعه تعاون 
نمایندگان منتخب از زنان  - )آذربایجان شرقی 

فعال اقتصادي جهت آشنایی با نحوه خدمات 
  .بانک توسعه تعاون تشکیل شود

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

08/06/94  
  
  
  
  

26/06/94 

مورخ  119192
08/06/94  
  
  
  

مورخ  135591
26/06/94 

  -   اجرا شده

مقرر شد جهت آموزش زنان فعال اقتصادي در  03/06/94  3
صورت نیاز، جناب آقاي جهانگیري همکاریهاي 

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

مورخ  119192 08/06/94
08/06/94 

  -   در حال اجرا



الزم درخصوص برگزاري این کالسها معمول 
  .دارند

دستگاههاي اجرایی مسئول پروژه مقرر گردید   19/09/94  4
هاي ابالغی معاونت امور زنان ریاست جمهوري 
، نسبت به تهیه مستندات مربوط به اجراي 
پروژه ها اقدام و در اسرع وقت به اداره کل 

  .امور بانوان و خانواده ارسال نمایند

- جهاد کشاورزي
- آموزش و پرورش

  سازمان استاندارد

مورخ 206375  16/09/94
18/09/94  

  -   اجرا شده 

مقرر گردید اداره کل استاندارد و تحقیقات  19/09/94  4
استان در خصوص تخصیص مانده اعتبار 
طرحهاي ابالغی ، پیگیریهاي الزم را صورت و 

  .از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند

مورخ 206375 16/09/94  سازمان استاندارد
18/09/94 

  -   اجرا شده 

گردید جهت تبیین و توجیه طرح مقرر  19/09/94  4
مشارکت زنان توانمند و کارآفرین در راه 
اندازي واحدهاي تولیدي در روستاها ، جلسه 

  .گروه کاري تشکیل گردد

اداره کل امور 
  روستایی و عشایر

مورخ 206375 16/09/94
18/09/94 

  -   اجرا نشده 

مقرر گردید جهت استفاده از ظرفیت هاي  19/09/94  4
دستگاههاي مرتبط با حوزه بانوان و خانواده در 

 –زمینه اطالع رسانی بیمه اجتماعی کشاورزان 
روستائیان و عشایر اقدامات الزم صورت 

  .پذیرد

صندوق بیمه 
اجتماعی روستایی 

آموزش و  –
سازمان - پرورش

  فرمانداریها- ورزش 

مورخ 206375 16/09/94
18/09/94 

  -   در حال اجرا

مقرر گردید در خصوص تحت پوشش قرار دادن  19/09/94  4
زنان خانه دار شهري توسط صندوق بیمه 
اجتماعی روستایی و عشایر، اقدامات و 

- تامین اجتماعی
صندوق بیمه 

  اجتماعی

مورخ 206375 16/09/94
18/09/94 

    اجرا نشده



  .پیگیریهاي الزم صورت پذیرد
گردید کلیه ادارات عضو کارگروه بانوان و  مقرر 19/09/94  4

خانواده ، پیشنهادات و نظرات خود را در 
خصوص موضوعات قابل طرح در کارگروه 
مذکور در اسرع وقت به این اداره کل ارسال 

  .نمایند

کلیه ادارات عضو 
  کارگروه

مورخ 206375 16/09/94
18/09/94 

  -   در حال اجرا

  .سه وضعیت اجرا شده،اجرا نشده و در حال اجرا می باشدمنظور از وضعیت اجراي مصوبات 

   



  1395عملکرد کمی جلسات برگزار شده کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در سال  -1جدول 
تعداد دستور   تاریخ جلسه  شماره جلسه

  جلسه
تعداد کل 
  مصوبات

  مصوبات اجرا نشده  مصوبات در جال اجرا  مصوبات اجرا شده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1  95/02/27  2  7   -   -  4  50  3  -  
  
  

    

  

  1395عملکرد حضور و غیاب اعضاء کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در سال  - 2جدول شماره 

شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

مدت کل   عضو مدعو  )نفر(اعضاي اصلی 
جلسه 

  )ساعت(

  نام و سمت رئیس جلسه
  غایب  جانشین  حاضر  غایب  جانشین  حاضر

سعید شبستري خیابانی معاون سیاسی و   1/5  -  -   29  6  12  7  95/02/27  1
  امنیتی استانداري 

  
  

 

 

 



  1395وضعیت مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به تفکیک نوع مصوبه  در سال  - 3جدول شماره 

تاریخ برگزاري   شماره جلسه
  جلسه

تعداد مصوبه 
  جلسه

  )مصوبه 26(جلسه نوع مصوبه 
  سایر  هماهنگی  پیگیري  گروه کاري  برنامه ریزي  توزیع اعتبار  اخالقی

1  95/02/27  5    2  2  1  2      
  
  

  

  1395عملکرد مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان آذربایجان شرقی در سال  - 4جدول شماره 

شماره 
  جلسه

تاریخ 
برگزاري 

  جلسه

تاریخ   پیگیري کننده  تفکیکمتن مصوبات جلسه به 
ارسال 

تصمیمات 
  هر جلسه

شماره نامه ارسال 
تصمیمات هر 

  جلسه

وضعیت اجراي 
  مصوبه

علت یا علل عدم 
  اجراي  مصوبه کارگروه

مقرر گردید در اسرع وقت  نسبت به راه اندازي  95/02/27  1
و تجهیز مهد کودك بند نسوان زندان تبریز 

  .اقدامات الزم صورت پذیرد
  
  
  

 –اداره کل زندانها 
  سازمان بهزیستی

  عدم تامین  اعتبار  اجرا نشده  44253  01/03/95
  

مقرر گردید در راستاي تشکیل کارگروههاي  95/02/27  1
چهارگانه مرجع ملی کنوانسون حقوق کودك 
حقوق کودك در استان در ذیل کارگروه بانوان 

اداره کل امور بانوان 
  و اعضاي کارگروه

    در حال اجرا 44253  01/03/95
 -  

  



و خانواده استانداري، کلیه ادارات عضو 
همکاري و هماهنگی هاي الزم را به کارگروه ، 
  عمل آورند

مقرر گردید در خصوص انتقال کانون اصالح و  95/02/27 1
تربیت پسران به مکانی خارج از زندان تبریز 

  . اقدامات الزم صورت پذیرد
  

    اجرا نشده 44253  01/03/95  اداره کل زندانها
  عدم تامین اعتبار

  

مقرر گردید در تشکیل کارگروه حقوق کودك و  95/02/27 1
انجام امورات مربوط به آن از توانمندیهاي 

  .سمن هاي ویژه حقوق کودك استفاده گردد

اداره کل امور بانوان 
  و خانواده

    در حال اجرا 44253  01/03/95
 -  

  
اصالح و تربیت ویژه مقرر گردید کانون  95/02/27 1

  .دختران در صورت امکان تشکیل گردد
    اجرا نشده  44253  01/03/95  اداره کل زندانها

  عدم تامین اعتبار
  

مقرر گردید فرمانداریها نسبت به تشکیل گروه  95/02/27  1
کاریها با همکاري سازمانهاي عضو کارگروه 

  .اقدام نمایند 

  -   اجرادر حال  44253 01/03/95  فرمانداریها

مقرر گردید باهمکاري سازمانها ونهادها بانک  95/02/27  1
  اطالعاتی حوزه کودك تشکیل گردد

اداره کل 
اموراجتماعی 

استانداري ،سازمان 
بهزیستی ،شبکه 
بهداشت استان و 
  اداره کل زندانها

  -   در حال اجرا 44253 01/03/95

 



 


