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 امورزنان وخانواده.5

 اَم فعبلیتُبی حًزٌ زوبن ي خبوًادٌ

تجییه ثشوبمٍ سبلیبوٍ دس حًصٌ امًس صوبن ي خبوًادٌ ثب محًسیت وقص اجتمبػی ي فشَىگی خبوًادٌ ي 

 تکبمل فشدی ثب جضئیبت ثشوبمٍ

 جذيل بروبمٍ سبلیبوٍ در حًزٌ امًر زوبن ي خبوًادٌ

NO گروه هدف مجری تاریخ موضوع 

18/01/94 رٍز خْاًی تْذاضت 1  

 کلیِ تاًَاى ایوٌی ٍ کٌترل ضایؼات

 کلیِ کارکٌاى ایوٌی ٍ کٌترل ضایؼات

 کلیِ کارکٌاى ایوٌی ٍ کٌترل ضایؼات

(ض)ٍالدت حضرت فاعوِ زّرا 2  21/01/94  

 کلیِ تاًَاى رٍاتظ ػوَهی

 کلیِ تاًَاى اهَر زًاى ٍ خاًَادُ

 کلیِ کارکٌاى اهَر زًاى ٍ خاًَادُ

 کلیِ تاًَاى رٍاتظ ػوَهی

29/01/94 رٍز ارتص خوَْری اسالهی ایراى 3  کلیِ کارکٌاى رٍاتظ ػوَهی 

10/02/94 رٍز هلی خلیح فارض 4  کلیِ تاًَاى اهَر زًاى ٍ خاًَادُ 

11/02/94 رٍز خْاًی کار ٍ کارگر 5  کلیِ کارکٌاى رٍاتظ ػوَهی 

(ض)ٍفات حضرت زیٌة  6  14/02/94  
 کلیِ کارکٌاى رٍاتظ ػوَهی

 کلیِ کارکٌاى رٍاتظ ػوَهی

18/02/94 رٍز تیواریْای خاظ ٍ صؼة الؼالج 7  کلیِ تاًَاى اهَر زًاى ٍ خاًَادُ 

25/02/94 رٍز تسرگذاضت فردٍسی 8  کلیِ تاًَاى اهَر زًاى ٍ خاًَادُ 

(ظ)هثؼث حضرت رسَل اکرم  9  26/02/94  
 کلیِ تاًَاى آهَزش

 کلیِ کارکٌاى رٍاتظ ػوَهی

01/03/94 رٍز تْرُ ٍری ٍتْیٌِ سازی هصرف 10 صٌایغ/کلیِ کارکٌاى هذیریت هصرف   

03/03/94 فتح خرهطْر 11  
 کلیِ کارکٌاى تسیح

 کلیِ کارکٌاى تسیح
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ثشوبمُشیضی ياحذ مذیشیت مصشف ثُمىظًس تقًیت مطبسكت وُبدی جبمؼٍ ضبغلیه دس  ( 1-5)

ضشكت ي سبصمبوُبی دیگش دس مذیشیت مىبثغ ثشق ي تشيیج فشَىگ ثُیىٍ مصشف اوشطی اص 

 عشیك اجشای ديسَُبی آمًصضی مذیشیت مصشف 

  بروبمٍ ریسی ياحذ مذیریت مصرف در راستبی تريیج فرَىگ مذیریت مصرف (5-1)جذيل

 عىًان بروامٍ ردیف

 اخرای تغییر ساػت دستگاُ ّای اخرایی ضْرستاى اَّاز در فصل گرم سال از اتتذای تیر 1

2 

 ترگساری خلسات هذیریت هصرف تا صٌایغ تسرگ ضْرستاى اَّاز

گرٍُ هلی صٌؼتی فَالد ایراى، ضرکت لَلِ سازی اَّاز، ضرکت ًَرد ٍ لَلِ اَّاز، ضرکت فَالد کاٍیاى، ضرکت لَلِ )

ضرکت هلی هٌاعك ًفتخیس خٌَب، ضرکت خغَط لَلِ ٍ هخاترات ًفت ایراى ٍ ضرکت ّای کطت - سازی خَزستاى 

 ٍ صٌؼت ًیطکر اهیرکثیر، دػثل خساػی، هیرزا کَچکخاى، سلواى فارسی ٍفاراتی،ضرکت فارسیت اَّاز

 ترگساری گردّوایی هذیریت هصرف ترق ٍیصُ صٌایغ 3

 ترٍیح ٍ ًْادیٌِ کردى فرٌّگ تْیٌِ سازی ٍ صرفِ خَیی هصرف ترق 4

 ترگساری خلسات ٍ گردّوایی ّای هذیریت هصرف ترای کلیِ هطترکیي 5

 تْیِ، چاج ٍ تَزیغ ترٍضَرّای راٌّوای هذیریت هصرف ترق ترای هطترکیي هختلف 6

 ترگساری ترًاهِ ّای آهَزضی هذیریت هصرف ترق در هذارض ضْرستاى اَّاز  ترای داًص آهَزاى ٍ هرتیاى 7

 درج پیام ّای هذیریت هصرف ترق در رٍزًاهِ ّای کثیراالًتطار ٍ پطت لثَض ترق 8

 ترپایی غرفِ ّای هذیریت هصرف ترق در ًوایطگاُ ّا 9

 حضَر در ترًاهِ ّای تلَیسیًَی صذا ٍ سیوای خَزستاى تا هَضَع صرفِ خَیی هصرف ترق 10

11 

 هذیر ػاهل ضرکت تا ًوایٌذُ ٍلی فمیِ ٍ اهام خوؼِ ضْرستاى اَّاز در خصَظ  ّای دیذار

 ٍ گرها  خطکسالی هصرف ترق در ضرایظ دػَت از هردم تِ صرفِ خَیی

 ضْرستاى اَّاز    ترگساری ترًاهِ ّای آهَزضی هذیریت هصرف ترق ٍیصُ هساخذ 12

 ترگساری خلسات ٍ گردّوایی ّای هذیریت هصرف ترای کلیِ هطترکیي 13

14 

ترگساری هساتمِ ّای پیاهکی هذیریت هصرف ترق ترای ضْرًٍذاى اَّازی از عریك  

 راُ اًذازی ساهاًِ هرتَط ٍ اعالع رساًی در ایي زهیٌِ تِ ٍاسغِ درج در رٍزًاهِ ّای هحلی
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 اًدام ترًاهِ ّای ساالًِ هذیریت هصرف در هذارض ضْر اَّاز 15

 فرٌّگ سازی ٍ آهَزش کَدکاى ٍ ًَخَاًاى تا هَضَع تْیٌِ سازی هصرف ترق 16

17 

هغلة، )تَزیغ کتاب ّای هصَر رًگی هذیریت هصرف ترق حاٍی هغالة آهَزضی در لالة ّای هتٌَع 

 (...داستاى،خذٍل، هؼوا، سرگرهی، پرسص ٍ 

 94 تا 91 ًفر در سال ّای 30000تؼلین حذٍد  18

 عرح آهَزش هذیریت هصرف ٍیصُ داًص آهَزاى ٍ هرتیاى هذارض اَّاز 19

 تْیِ ٍ چاج ترٍضَر ّای هذیریت هصرف ترق  20

21 

سیستوْای َّضوٌذساختواى خْت اضاػِ فرٌّگ تْیٌِ سازی ٍ  ّذف گسترش آهَزضی تا ّای ترگساری ّوایص

 هذیریت تْتر هصرف اًرشی در تخص ساختواى

22 

 تا " ًمص سیستن ّای َّضوٌذ ساختواًی در هذیریت هصرف اًرشی"ترگساری ّوایص ٍ کارگاُ آهَزضی تا ػٌَاى 

 ّوکاری سازهاى ًظام هٌْذسی ساختواى خَزستاى
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حضًس دس كمیتُُبی استبوی ي َمکبسی ي َمبَىگی ثب مطبيسیه امًس صوبن ي خبوًادٌ ضشكتُبی صیش  ( 2-5)

- مجمًػٍ يصاست ویشي دس استبن ثٍ مىظًس سیبست گزاسی ي اجشای ثشوبمُُبی آمًصضی ػمًمی 

 :تخصصی،فشَىگی مزَجی ثشای َمکبسان ي خبوًادَُبی آوبن ي ثشسسی مًضًػبتجٍ ضشح ریل

  عضًیت ي حضًر در کمیتٍ َبی استبوی ي َمکبری ي َمبَىگی بب مشبيریه امًر زوبن ي خبوًادٌ (5-2)جذيل

 مًضًعات مطرح شذٌ عىًان بروامٍ ردیف

1 

 

ػضَیت در کویتِ استاًی هطاٍراى اهَر 

 زًاى ٍ خاًَادُ استاى خَزستاى 

خا٘ٓ ؽٟٙاس احٕذی : رئیظ وٕیتٝ ) 

 ؽزوت تزق ٔٙغمٟای-رٚستٟا٘ی

 : اػضا 

 عاسٔاٖ آب ٚ تزق اعتاٖ، –خا٘ٓ یالٛت ٘ضاد 

 ٘یزٌٚاٜ رأیٗ، - خا٘ٓ ؽاٞپٛری

 آب ٚ فاضالب ؽٟزی اٞٛاس، - خا٘ٓ حثیة پٛر

 ٘یزٌٚاٜ ٌاسی آتاداٖ، - خا٘ٓ دارأی

 تزرعی ؽزایظ اعتفادٜ اس ٔزخصی اعتؼالجی

 حك ػائّٟٕٙذی س٘اٖ ٔجزد

تغٟیالت ٚ افشایؼ عمف اضافٝ واری س٘اٖ عزپزعت خا٘ٛار در ؽزوتٟای 

 صٙؼت آب ٚ تزق خٛسعتاٖ

تزرعی ٔصٛتات عتاد أز تٝ ٔؼزٚف ٚ ٟ٘ی اس ٔٙىز تٝ اعتٙاد تٝ تخؾٙأٝ 

  ٔؼاٖٚ ٔحتزْ ٚسارتخاٟٟ٘ا 17/01/94 ٔٛرخ 76/5

 ارائٝ تز٘أٟٟای رٚس ّٔی خا٘ٛادٜ ٚ تىزیٓ اس تاس٘ؾغتٍاٖ

 تزرعی ٔؾىالت ٚ ٔٛا٘غ ٔٛجٛد در ٚرسػ اعتاٖ ٚ ارائٝ راٞىارٞای ٔٙاعة

 چٍٍٛ٘ی اػشاْ تیٓ ٞا تٝ ٔغاتمات عزاعزی ٚسارت ٘یزٚ

 تؾىیُ والعٟای آٔٛسؽی رؽتٟٟای ٚرسؽی

 تز٘أٟٟای دٞٝ ٔثارن فجز

 رتبٍ َای شاخص مذیریت مصرف ردیف

در زیرگرٍُ سَم ضرکت ّای تَزیغ کطَر 94کسة رتثِ سَم کاّص پیک ٍ هذیریت هصرف  در سال  1  
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 تٛسیغ ٘یزٚی تزق خٛسعتاٖ،- خا٘ٓ خیزجٛی

ؽزوت آتفای رٚعتایی -خا٘ٓ تمی پٛر

 خٛسعتاٖ،

 

ؽزوت آتفای ؽٟزی - خا٘ٓ ػثاعٛ٘ذ

 خٛسعتاٖ

 (تٛسیغ ٘یزٚی تزق اٞٛاس- خا٘ٓ ٘صیزی

 {1394 جّغٝ در عاَ 7}

 تزٌشاری وارٌاٜ آٔٛسؽی تٙاعة ا٘ذاْ تٛعظ وٕیتٝ ٚرسػ اعتاٖ

تز٘أٟزیشی جٟت وارٌاٟٞای آٔٛسؽی تا٘ٛاٖ عزپزعت خا٘ٛار ؽزوتٟای 

 صٙؼت آب ٚ تزق

 تز٘أٟٟای پیؾٟٙادی ٞفتٝ تشرٌذاؽت ٔماْ سٖ

 ٔذیزیت ٔصزف ٚ تزٌشاری دٚرٟٞای آٔٛسؽی

 ارائٝ ػّٕىزد تٝ دفتز أٛر س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٚسارت ٘یزٚ

 تزرعی اعتفادٜ تٟیٙٝ اس أىا٘ات ؽزوتٟا ٚ تٝ اؽتزان ٌذاؽتٗ تجزتیات

تزٌشاری ٔغاتمات، ٔزاعٕٟا ٚ جؾٟٙا ٚ ٕٞچٙیٗ تزپایی ٕ٘ایؾٍاٟٞا در 

 عغح اعتاٖ

 تزرعی ٚ حُ ٔؾىالت تا٘ٛاٖ ٚ خا٘ٛادٜ

 تزرعی تخؾٙأٟی صادرٜ اس ٚسارت ٘یزٚ ٚ ارائٝ راٞىارٞای اجزائی
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 ثشسسی، سسیذگی ي اجشای ثخطىبمُُب،دستًسالؼملُب ي مًضًػبتی كٍ اص حًصٌ مطبيس يصیش دس امًس  (3-5)

 :صوبن ي خبوًادٌ ثٍ ضشح ریل

  بخشىبمٍ ، دستًرالعمل ي مًضًعبت مطرح شذٌ از سًی مشبير يزیر در امًر زوبن ي خبوًادٌ(5-3) جذيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عىًان بخشىامٍ ابالغی ردیف عىًان بخشىامٍ ابالغی ردیف

 سالهت رٍاى واروٌاى صٌؼت آب ٍ برق 13 آئیي ًاهِ تَسؼِ هطاروت زًاى 1

2 
دستَرالؼول حوایت از ازدٍاج هجردیي ٍ هسدٍجیي 

 جَاى
14 

 هاُ بِ ًِ هاُ ٍ تؼلك دٍ ّفتِ هرخصی 6ارتماء هرخصی زایواى از 

 زایواى بِ ّوسراى

3 
 ضایستِ ساالری ٍ اًتصاب باًَاى در پستْای هذیریتی

15 
اجرای دٍرُ ّای آهَزضی در جْت تمَیت ٍ تَسؼِ فرٌّگ اهر بِ 

 (دٍرُ هْارت ّذایت ٍ بازدارًذگی)هؼرٍف ٍ ًْی از هٌىر 

4 
برلراری ووه ّسیٌِ تحصیلی فرزًذاى زًاى سرپرست 

 خاًَار
16 

 ّوایص باًَاى فرّیختِ

5 
افسایص سمف ساػت اضافِ وار زًاى سرپرست 

 خاًَار
17 

 سفیراى سالهت

6 
دستَرالؼول آهَزش ٍ تَاًوٌذسازی زًاى سرپرست 

 خاًَادُ در هذیریت، تحىین ٍ تمَیت ًْاد خاًَادُ
18 

 اطاق هطاٍرُ ٍ بْرُ هٌذی از هطاٍرُ ّای رٍاًطٌاسی

7 
برلراری ووه ّسیٌِ ػائلِ هٌذی زًاى سرپرست 

 خاًَار
19 

 افسایص ّسیٌِ هْذوَدن

8 
تْیِ ٍ تٌظین ابالؽ بَدجِ ٍ اػتبارات خاظ در حَزُ 

 زًاى ٍ خاًَادُ
20 

 ضٌاٍرسازی ساػت وار باًَاى

  ًحَُ پرداخت غراهت دستوسد ایام بارداری–سایر  21 ترٍیج ٍ گسترش فرٌّگ ػفاف ٍ حجاب 9

10 
 برلراری ووه ّسیٌِ ػائلِ هٌذی زًاى هجرد

22 
ثبت ٍ پیگیری هطالبات  ) ریاست جوَْری 101اطالع رساًی ساهاًِ 

 (زًاى سراسر وطَر 

11 
آهَزش ٍ تَاًوٌذسازی هجردیي ٍ هسدٍجیي جَاى 

 ازدٍاج َّضوٌذ ٍ ازدٍاج پایذار
- 

12 
دٍرُ ّای آهَزضی تَاًوٌذسازی هطاٍریي اهَر زًاى 

 ٍ خاًَادُ
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 تؼبمل ي استجبط مستمش ثب مطبيسیه ضشكتُبی مبدس تخصصی مشثًعٍ ي اوؼکبع مًاسد ي مسبئل حًصٌ (4-5)

 صوبن ي اعالع اص ػملکشد سبیش ضشكتُب دس مًاسد مطبثٍ 

 فشاَم ومًدن صمیىٍ حضًس صوبن متخصص ي تًاومىذ دس ػشصُُبی ملی دس مبمًسیتُبی داخلی اػم (5-5)

 ... اص تست تجُیضات، ثبصدیذَبی ديسَبی اص ضشكتُبی تًصیغ، ثبصدیذ اص كبسخبوجبت ي 
 

اداسی دس محیظ كبس اص عشیك -  تشيیج فشَىگ ػفبف ي حجبة ي گستشش اسصضُب يضئًوبت اسالمی (6-5 )

اجشای مفبد دَگبوٍ ثخطىبمُُبی اثالغی ستبد صیبوت اص حشیم امىیت ػمًمی ي حقًق ضُشيوذی ثب َمکبسی 

 :كمیتٍ صیبوت اص حقًق ضُشيوذی ثٍ ضشح ریل

  اداری در محیط کبر– تريیج فرَىگ عفبف ، حجبة ي شئًوبت اسالمی (5-6)جذيل

 

 عىًان بروامٍ ردیف

 (اٞتٕاْ تٝ ٔٛاسیٗ ؽزػی )تٟیٝ تخؾٙأٝ تٛعظ وٕیتٝ صیا٘ت ٚ ٘ؾز آٖ  1

 ٘ؾز ٔٙؾٛر حجاب ٚ ػفاف در وّیٝ ٚاحذٞا ٚ تٟیٝ تٙز 2

 تؾىیُ جّغات وٕیتٝ صیا٘ت 3

 اعتفادٜ اس ٘ؾزیات درٖٚ عاسٔا٘ی تٝ ٔٙظٛر درج ٔماالت در خصٛؿ حجاب ٚ ػفاف 4

5 
٘ؾز احادیث پیزأٖٛ ػفاف ٚ حجاب ٚ حمٛق ؽٟزٚ٘ذی اس عزیك عیتٓ اتٛٔاعیٖٛ اداری ٚ ٘صة در لغٕتٟای اداری ٚ فضاٞای 

 پز تزدد اس جّٕٝ آعا٘غٛر ٚ عاِٟٙا

 اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر  تا٘ٛاٖ در ٕٞایؼ دخت آعٕا٘ی 6

  اعتا٘ذاری خٛسعتاٖ–اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ حجاب ٚ ػفاف  7

 اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ س٘اٖ،اػتذاَ ٚ تٛعؼٝ 8
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 ضىبسبیی صوبن مستؼذ ي داسای پتبوسیلُبی مذیشیتی  ثٍ مىظًس تقًیت صمیىٍ مطبسكت آوبن دس (7-5)

 ػشصُُبی مختلف ثٍ يیظٌ سغًح مذیشیتی 

 پستُای مذیریتی باوًان. (5-7-1)                                                             جذيل 

 1394 1393 1392 1391 پست سازماوی

 1 0 0 0 تعداد باوًان معايوت

 5 6 6 2 تعداد باوًان مدیر

 5 5 4 5 تعداد باوًان رئیس گريٌ

 9 8 6 8 تعداد باوًان رئیس ادارٌ

 20 19 16 15 مجمًع

 

 شاخص مًرد ارزیابی باوًان شرکت. (5-7-2)جذيل 

 1394 1393 1392 1391 عىًان شاخص

 %37 ٪35 ٪33 ٪40 درصد باوًان مدیز یا رئیس بٍ باوًان شاغل قزاردادی

 %35 ٪34 ٪32 ٪30 مشارکت در تصمیم گیزی

 درصد افشایش 2مدیزیتی میباشىد کٍ /  اس کل باوًان قزارداد دائم ایه شزکت متصدی پستُای سزپزستی37٪

 .  وشان میدَد را93وسبت بٍ سال 

 تعذاد باوًان عضً در کمیتُُا. (5-7-3)جذيل 

 شرح 1391 1392 1393 1394

 تعداد کل کمیتُُای فعال در شرکت 117 119 119 149

 تعداد کمیتُُایی کٍ دارای عضً زن َستىد 35 38 40 61

 تعداد باوًان عضً کمیتُُای شرکت 15 17 20 27

 

 .درصد افشایش را وشان میدَد7اس کل کمیتُُا دارای عضً سن َستىد کٍ وسبت بٍ سال گذشتٍ 41٪

 . داشتٍ است93 درصد رشد وسبت بٍ سال 8اس باوًان عضً کمیتُُای شزکت َستىد کٍ 29٪
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فشاَم ومًدن صمیىٍ مىبست جُت استقبی ضغلی، حشفُبی صوبن دس ثخطُبی مختلف اص عشیك ديسَُبی  (8-5)

 :ثب َمکبسی ياحذ آمًصش ثٍ ضشح ریل.... آمًصضی،َمبیص  ي 
 

 1394تعذاد باوًان شرکت کىىذٌ در ديرَُای آمًزشی در سال (5-8)                             جذيل 

 عنوان  دورهها و کارگاههای اجرا شده جهت بانوان ردیف
تعداد بانوان 

 شرکت کننده

مدت زمان 

(ساعت)دوره  

نفر 

ساعت 

آموزش 

 دیده

1 Ms – Word 130 26 5 (ٟٔارت عْٛ) ٚاصٜ پزداسٞا 

 54 6 9ارتما عالٔت اداری ٚ ٔثارسٜ تا فغاد اداری  2

 270 18 15اصَٛ لزاردادٞای تاسرٌا٘ی  3

 24 8 3اِٚیٗ ٕٞایؼ ایٕٙی  4

 98 98 1 (ٔثا٘ی، ٚیٙذٚس ٚ ایٙتز٘ت) ICDL2آسٖٔٛ تؼییٗ عغح  5

 36 4 9آؽایی تا رٚػ ٞای تغت ِٛاسْ ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ ٘زْ افشارٞای تغت وٙتٛر  6

 72 36 2آؽٙایی تا اتٛٔاعیٖٛ تٛسیغ  7

 180 18 10آؽٙایی تا ا٘ٛاع حزیٕٟا در ؽثىٝ تٛسیغ  8

 24 12 2 (وارؽٙاعی واال)آؽٙایی تا تجٟیشات فٙی  9

 20 4 5آؽٙایی تا عیغتٓ جأغ ٔؾتزویٗ  10

11 
آؽٙایی تا عزح عثمٟثٙذی ٔؾاغُ، آییٗ ٘أٟٟا ٚ دعتٛراِؼّٕٟای 

اجزایی آٖ 
5 34 170 

 132 12 11آؽٙایی تا ٔفاٞیٓ پایٝ عیغتٓ لذرت تزای وارؽٙاعاٖ ادار ٚ ٔاِی  12

 16 16 1تاسآٔٛسی ایٕٙی تزلىاراٖ  13

 SQL server Administrotion 1 52 52تا٘ه اعالػاتی  14

 72 18 4 تزرعی لاتّیت اعٕیٙاٖ در ؽثىٝ ٞای تٛسیغ 15

 80 40 2 تز٘أٝ ریشی ٘یزٚی ا٘غا٘ی 16
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 150 30 5 تز٘أٝ ریشی ٚ وٙتزَ پزٚصٜ 17

 16 16 1 تیغتٕیٗ وٙفزا٘ظ ؽثىٟٟای تٛسیغ ٘یزٚی تزق 18

 96 12 8 تجشیٝ ٚ تحّیُ صٛرتٟایٕاِی 19

 336 28 12 تفغیز آیات تزٌشیذٜ 20

 30 6 5 تىزیٓ ارتاب رجٛع 21

 120 12 10 تىٙیه ٞا ٚ اتشارٞای ٔغتٙذعاسی 22

 80 16 5 چٟارٔیٗ وٙفزا٘ظ ٔٙغمٝ ای عیزد 23

 32 16 2دٚرٜ آٔٛسؽی دتیزاٖ ٘ظاْ پیؾٟٙادٞا در تزق ٔٙغمٝ ای فارط  24

 36 12 3دٚرٜ آٔٛسؽی عیغتٓ جأغ  25

26 
دٚرٜ آٔٛسؽی عثمٝ تٙذی ٔؾاغُ تٝ ٕٞزاٜ آخزیٗ ضٛاتظ ٚ 

دعتٛراِؼُٕ ٞای ٔزتٛط 
2 8 16 

 12 12 1دٚرٜ آٔٛسؽی ٘صة ٚ تغت وٙتٛر  27

 32 16 2دٚٔیٗ وٙفزا٘ظ ا٘جٕٗ ػّٕی ا٘زصی ایزاٖ  28

 180 18 10رٚػ پاعخٍٛیی تٝ  ٔزاجؼیٗ  29

 160 16 10رٚػ تحمیك  30

 IMS 21 8 168عٕیٙار آٔٛسؽی آؽٙایی تا عیغتٓ ٔذیزیت یىپارچٝ ٔذیزیت  31

 4 4 1عٕیٙار آٔٛسؽی واٞؼ تّفات  32

 66 6 11عٕیٙار آٔٛسؽی ٔذیزیت اعتزط  33

 16 16 1عی أیٗ وٙفزا٘ظ تیٗ إِّّی تزق  34

 32 8 4ؽٙاخت ا٘ٛاع ٔمزٜ ٞا ٚ تاثیز ؽزایظ ٔحیغی تز ػّٕىزد آٟ٘ا  35

 48 12 4ؽیٜٛ ٞای ایجاد اٍ٘یشٜ ٚ ارتماء رٚحیٝ واروٙاٖ  36

 112 8 4فٖٙٛ ٔذاوزٜ ٚ فٗ تیاٖ  37
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 عنوان  دورهها و کارگاههای اجرا شده جهت بانوان ردیف
تعداد بانوان 

 شرکت کننده

مدت زمان 

(ساعت)دوره  

نفر ساعت 

 آموزش دیده

 4 4 1لاٖ٘ٛ وار ٚ اصالحیٝ ٞای تؼذی آٖ  38

 92 4 23وارٌاٜ آٔٛسؽی آؽٙایی تا عزعاٟ٘ای ؽایغ س٘اٖ  39

 10 10 1 (تؼٟذی)وارٌاٜ آٔٛسؽی آؽٙایی تا ٘ظاْ حغاتذاری تخؼ ػٕٛٔی 40

 80 8 10وارٌاٜ آٔٛسؽی پذافٙذ غیز ػأُ  41

 16 8 2وارٌاٜ آٔٛسؽی رٚا٘ؾٙاعی خا٘ٛادٌی  42

 24 8 3وارٌاٜ آٔٛسؽی واٞؼ تّفات  43

 90 6 15ٌزدٕٞایی ٞفتٝ پضٚٞؼ ٚ تمذیز اس پضٚٞؾٍزاٖ تزتز  44

 24 12 2ٌشارػ ٘ٛیغی در أٛر اداری  45

 300 30 10( 1)ٔذیزیت آٔار در عاسٔاٖ  46

 DIGSILENT 5 24 120ٔغاِؼات ؽثىٝ تٛسیغ تا ٘زْ افشار   47

 32 16 2ٞفتٕیٗ وٙفزا٘ظ تیٗ إِّّی تٛدجٝ ریشی تز ٔثٙای ػّٕىزد  48

49 
ٕٞایؼ آٔٛسؽی تٟذاؽت حزفٝ ای ٚ خغزات تٟذیذ وٙٙذٜ واروٙاٖ 

اداری 
32 8 256 

 4226 (نفرساعت)مجموع

 

کلیه بانوان ... در کلیه ماموریتهای داخلی اعم از تست تجهیسات، بازدیذهای دورهای از شرکتهای توزیع، بازدیذ از کارخانجات و *

 متخصص و مرتبط با موضوع، حضور مستمر دارنذ
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  اس باوًان در ديرَُای آمًسشی شزکت کزدَاود کٍ وسبت بٍ ٪76 وفز کارکىان سن یعىی 141 وفز اس 107در مجمًع 

 . درصد رشد داشتٍ است13سال قبل 

 92 بزگشار شدٌ 1394 وفز ساعت در سال 33226 ساعت وظزی ي با مجمًع 12 ديرٌ ي کارگاٌ آمًسشی با میاوگیه 

 .است

 

ص

ن

 

خ

ا

ن

ي

ا

د

ٌ 

 

 

 

 

 



 
233 

فراّن ًوَدى زهیٌِ هطاروت ٍ ّوىاری بیي بخطی،فرٌّگی، آهَزضی ٍ تخصصی ازطریك برگساری ًطستْای ( 9-5)

تخصصی هتؼذدبا باًَاى با ّذف دستیابی ٍ ضٌاسائی اٍلَیتْای هسائل زًاى ٍ خاًَادُ ٍ برًاهْریسی برای رفغ هسائل ٍ 

هطىالت ایي حَزُ ّوچٌیي هطاروت در اجرای برًاهْْا بِ هٌاسبتْای هختلف ضاهل سویٌارّا، ًطست، جطٌَارُ، 

 ....ٍرزضی، افتتاحیْْا، اردٍّاٍ- بازدیذ، ًوایطگاُ، هسابمات فرٌّگی 

 ارائٍ بروامٍ َا جُت مشارکت ي َمکاری بیه بخش َای فرَىگی ، آمًزشی ي تخصصی(5-9)جذيل 

 وًع بروامٍ عىًان بروامٍ ردیف 

 ...فزٍٞٙی، ٚرسؽی ٚ  تغیج ٚ رٚاتظ ػٕٛٔی/ ارائٝ ٚ تصٛیة وّیٝ تز٘أٟٟای أٛر س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٚ اتالؽ تٝ ٚاحذٞای پؾتیثا٘ی 1

 ٚرسؽی حضٛر در ٔغاتمات ٚرسؽیثا٘ٛا٘صٙؼتأتٛتزلخٛعتاٖ 2

 ٚرسؽی تزٌشاری والعٟای آٔادٌی ایزٚتیه 3

 ٚرسؽی تٛسیغ تّیظ اعتخز تصٛرت ٔاٞیا٘ٝ 4

 ٚرسؽی ػمذ لزارداد تا تاؽٍاٟٞای ٚرسؽی ٚ دریافت تخفیف جٟت رفاٜ پزعُٙ ٚ خا٘ٛادٟٞا 5

 تٟذاؽتی اعالع رعا٘ی وّیٝ ٔٛضٛػات تٟذاؽتی جٟت وّیٝ تا٘ٛاٖ اس عزیك عیغتٓ اتٛٔاعیٖٛ 6

7 
تز٘أٟزیشی جٟت ارجاع پزعُٙ رعٕی ٚ پیٕا٘ىار تٝ عة وارٚ ٕٞچٙیٗ ػمذ لزارداد تا ٔزوش تٟذاؽت 

 غزب اٞٛاس جٟت ا٘جاْ تغت پاج اعٕیز ٚ آسٔایؾات دٚرٞای
 تٟذاؽتی

 تٟذاؽتی ارائٝ وّیپٟای ایٕٙی ٚ تٟذاؽت حزفٟای  8

 ٔذٞثی حضٛر در ٘ؾغت ٞٓ ا٘ذیؾی ػفاف ٚ حجاب ٚ عثه س٘ذٌی اعالٔی 9

 فزٍٞٙی عٕیٙار ٘مؼ س٘اٖ در ٌغتزػ فزًٞٙ تٟیٙٝ تزق  10

 ٔذٞثی- فزٍٞٙی (ط)حضٛر در جؾٗ ػٕٛٔی خا٘ٛادٜ ،  تٝ ٔٙاعثت ٔیالد حضزت فاعٕٝ  11

 فزٍٞٙی ارائٝ تغٟیالت الغاط تّٙذ ٔذت جٟت عفزٞای سیارتی ٚ عیاحتی وّیٝ واروٙاٖ ؽزوت 12

، ا٘ؼماد لزارداد تا آٔٛسؽٍاٟٞای ٔؼتثز اٞٛاس در سٔیٟٟٙای ٔختّف ٞٙزی، ٘ماؽی، ٔٛعیمی، ٚرسؽی 13

 جٟت رفاٜ واروٙاٖ ٚ فزس٘ذاٖ آٟ٘ا...فزٍٞٙی ٚ آؽپشی ٚ

 فزٍٞٙی

 فزٍٞٙی ا٘ؼماد تفاٞٓ ٘أٝ ٕٞىاری تا ٔزاوش تفزیحی ٚ عاِٟٙای عیٕٙا جٟت ارائٝ تخفیف تٝ پزعُٙ 14

 فزٍٞٙی تزٌشاری ٔغاتمٝ ٘ماؽی ٚیپٝ فزس٘ذاٖ ٕٞىار 15
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 وًع بروامٍ عىًان بروامٍ ردیف

 فزٍٞٙی درجٟت وٕىزعا٘ی تٝ وٛدواٖ ٚ خا٘ٛادٟٞای تی عزپزعت (ط)ػضٛیت ٚ ٕٞىاری تا صٙذٚق خیزیٝ سٞزا  16

 فزٍٞٙی اس عزیك تٟیٝ غذا ٚ تٛسیغ تیٗ پزعُٙ تٛعظ تا٘ٛاٖ ؽزوت (ط)وٕه تٝ صٙذٚق خیزیٝ سٞزا  17

 فزٍٞٙی 94 ٘ٛرٚس تزپائی عفزٜ ٞفت عیٗ ٚ ٌزدٕٞائی پزعُٙ 18

 فزٍٞٙی درصذ تخفیف50ٕ٘ایؾٍاٜ وتاب تاتزٌشاری  19

 فزٍٞٙی عزح اٚلات فزاغت ٚیضٜ خا٘ٛادٜ واروٙاٖ ٔحتزْ ؽزوت 20

 عیاعی ٚ ٔذٞثی اٞذاء تٗ غذا جٟت تزپایی ضیافت افغار تٝ ٕٞزاٜ خا٘ٛادٜ در ٔاٜ ٔثارن رٔضاٖ 21

 عیاعی ٚ ٔذٞثی تٟٕٗ 22 حضٛرفؼاِذرراٞپیٕایی 22

 عیاعی ٚ ٔذٞثی اعالع رعا٘ی راٞپیٕایی رٚس جٟا٘ی لذط ٚ ا٘تفاضٝ 23

 فزٍٞٙی تزٌشاری اردٚی تاسدیذ اس عذ ٔارٖٚ 24

 عیاعی ٚ ٔذٞثی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر درٕ٘ایؾٍاٞٛیضٞذٟٞفجز 25

 فزٍٞٙی ٚ ٔذٞثی  اعتا٘ذاری خٛسعتاٖ– اعالع رعا٘ی ٕٞایؼ تشرٌذاؽت رٚس ّٔی حجاب ٚ ػفاف  26

 عیاعی ٚ ٔذٞثی ٚرسػ ٚ تٟذاؽت، تٟیٝ ٚتٛسیغ تزٚؽٛر تٝ ٔٙاعثتٟای ٔختّف پیزأٖٛ حجاب ٚػفاف 27

 عیاعی ٚ ٔذٞثی غثار رٚتی ٚ ػغز افؾا٘ی ٔشار ؽٟذای ا٘مالب 28

 عیاعی ٚ ٔذٞثی  ٕ٘ایٙذٜ ٔحتزْ ِٚی فمیٝ در اعتاٖ خٛسعتاٖدیذار تا٘ٛاٖ ؽٟزعتاٖ اٞٛاس تا حضزت آیت اهلل ٔٛعٛی جشایزی 29

 عیاعی ٚ ٔذٞثی اؽاػٝ فزٍٞٙی ٔاٜ ٔثارن رٔضاٖ تا ٘ؾز دػاٞای ٔاٜ ٔثارن رٔضاٖ در عیغتٓ اتٛٔاعیٖٛ اداری 30

 عیاعی ٚ ٔذٞثی ٚ تشرٌذاؽت رٚس سٖ (ط)تزٌشاری ٔزاعٓ تٝ ٔٙاعثت ٔیالد حضزت فاعٕٝ 31

 عیاعی ٚ ٔذٞثی  تٝ ٔٙاعثتٟای ٔختّف ایغتٍاٜ صّٛاتیتزپایی 32
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 وًع بروامٍ عىًان بروامٍ ردیف

 عیاعی ٚ ٔذٞثی تزٌشاری ٔزاعٓ فاعٕیٝ 33

 عیاعی ٚ ٔذٞثی  (رٜ) جٟت اػشاْ تٝ ٔزلذ ٔغٟز حضزت أاْ خٕیٙیاعالع رعا٘ی 34

 عیاعی ٚ ٔذٞثی تزٌشاری ٔزاعٓ پزفیض سیارت ػاؽٛرا 35

 عیاعی ٚ ٔذٞثی ٔزاعٓ ٚالدت أاْ رضا ػّیٝ اِغالْ در تزق اٞٛاستزٌشاری  36

 عیاعی ٚ ٔذٞثی  لزآٖ وزیٓ ٚیضٜ پزعُٙ ٚ خا٘ٛادٜ ٔحتزْ آ٘ا٘ٛیضٜ رٔضاٖتشرئغاتمٝ تزٌشاری  37

 عیاعی ٚ ٔذٞثی ٔزاعٓ جؾٗ ٔیالد ٘ثی ٔىزْ اعالْ ٚ أاْ جؼفز صادق تزٌشاری  38

 ٔذٞثی تزٌشار دٚرٜ آٔٛسؽی آؽٙایی تا ٔفاٞیٓ ٚ رٚخٛا٘ی لزآٖ وزیٓ تزای وّیٝ تا٘ٛاٖ تزق اٞٛاس 39

 فزٍٞٙی (خغزات تٟذیذ وٙٙذٜ عالٔت اداری واروٙاٖ)تزٌشاری ٔغاتمٝ تشري وتاتخٛا٘ی  40

 ٚرسؽی حضٛر در ٔغاتمات تیز ا٘ذاسی ؽٟزعتاٖ اٞٛاس 41

 ٚرسؽی تزٌشاری ٔغاتمات عٙاب وؾی ٚیضٜ تا٘ٛاٖ در اردٚی عذ ٔارٖٚ 42

 فزٍٞٙی  ثثت ٚ پیٍیزی ٔغاِثات س٘اٖ عزاعز وؾٛر– ریاعت جٕٟٛری 101اعالع رعا٘ی عأا٘ٝ  43

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٘ىات أٙیتی ٌٛؽیٟای دارای عیغتٓ ػأُ ا٘ذرٚیذ  44

 ٚرسؽی تزٌشاری دٚرٜ آٔٛسؽی ؽٙا ٚیضٜ فزس٘ذاٖ دختز پزعُٙ 45

 ٔذٞثی (ع)تزٌشاری ٔزاعٓ ؽٟادت أاْ ٔحٕذ تالز  46

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ آٌاٜ عاسی جأؼٝ اس ٔؼضالت ٚ ٔضزات ٌزایؼ تٝ اعتفادٜ اس ٔٛاد ٔخذر 47

 ٔذٞثی (ع)تزٌشاری ٔزاعٓ ؽٟادت أاْ جؼفز صادق  48

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٔزاعٓ تؾییغ ؽٟذای ٌٕٙاْ 49

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ ارتمای عالٔت س٘اٖ در ٔحیظ  50

 فزٍٞٙی تزٌشاری جؾٗ تمذیز اس دا٘ؼ آٔٛساٖ تزتز 51

 فزٍٞٙی تزٌشاری عٕیٙار تغذیٝ عآِ ، خا٘ٛادٜ عآِ 52

 ٔذٞثی ٕٞزاٜ سیارت آَ یاعیٗ (ػج)تزٌشاری جؾٗ ٔیالد أاْ ٟٔذی  53
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اطالع رساًی جْت فراّن آٍردى زهیٌْْای الزم جْت باال بردى سطح آگاّی، داًص ػوَهی ٍ ( 10-5)

 فرٌّگی خاًَادّْای ّوىاراى

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ ٚ جؾٗ دخت آعٕا٘ی 54

 ٔذٞثی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در جؾٗ تشري ػیذ غذیز 55

 فزٍٞٙی اعالع رعا٘ی ٚ حضٛر در ٕٞایؼ دعتاٚردٞای غیز ٘ظأی ٞؾت عاَ دفاع ٔمذط 56
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تطىیل جلسات هَردی با باًَاى هجوَػِ بِ هٌظَر بررسی هسائل ٍ هطىالت زًاى ٍاًؼىاس بِ  (11-5)

 هذیراى هربَطِ ٍ هذیر ػاهل ٍ پیگیری هَضَع تا برطرف ًوَدى آى 

  تشکیل جلسات مًردی مشاير امًر باوًان با مذیرعامل ي باوًان مجمًعٍ(5-11)جذيل 

 مًضًعات مطريحٍ عىًان بروامٍ ردیف

1 

ٔاللات ػٕٛٔی تا ٔذیز 

ػأُ تصٛرت دٚرٞای 

 در عتاد ٚ أٛر

 ا٘تماَ اس ؽزوت

 اعتخذاْ ٚاتغتٍاٖ

 پیٍیزی اجزای ٔصٛتٝ واٞؼ عاػات اداری تا٘ٛاٖ
 تغییز تخؼ ؽغّی

 درخٛاعت تغٟیالت

 تزٌشاری جّغٝ ٞٓ ا٘ذیؾی پیزأٖٛ تز٘أٟٟای أٛر س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٘ؾغت ٌزٚٞی تا٘ٛاٖ 2
 تثذیُ ٚضؼیت ٘یزٚٞای پیٕا٘ی تٝ لزاردادی دائٓ

3 

جّغات حضٛری تا 

ٔؾاٚر أٛر تا٘ٛاٖ 

جٟت پیٍیزی 

درخٛاعتٟای تا٘ٛاٖ 

 ؽزوت

 اختصاؿ پغت عاسٔا٘ی جٟت تثذیُ ٚضؼیت
 دریافت ٚاْ ضزٚری
 جاتجائی ٔحُ وار

 پیٍیزی ٔٛضٛػات رفاٞی
 تغٟیالت عفز

 تاسدیذ اس تاعیغات

 پیٍیزی ٔٛضٛػات فزٍٞٙی

 پیٍیزی ٔٛضٛػات ٔاِی تز٘أٟٟای تا٘ٛاٖ

4 

حضٛر در جّغات 

وٕیتٝ اعتا٘ی صٙؼت 

 آب ٚ تزق  خٛسعتاٖ

 تزرعی ؽزایظ اعتفادٜ اس ٔزخصی اعتؼالجی

 حك ػائّٟٕٙذی س٘اٖ ٔجزد

تغٟیالت ٚ افشایؼ عمف اضافٝ واری س٘اٖ عزپزعت خا٘ٛار در ؽزوتٟای صٙؼت آب ٚ تزق 
 خٛسعتاٖ

 ٔؼاٖٚ ٔحتزْ 76/5تزرعی ٔصٛتات عتاد أز تٝ ٔؼزٚف ٚ ٟ٘ی اس ٔٙىز تٝ اعتٙاد تٝ تخؾٙأٝ 
 ٚسارتخاٟٟ٘ا 

 ارائٝ تز٘أٟٟای رٚس ّٔی خا٘ٛادٜ ٚ تىزیٓ اس تاس٘ؾغتٍاٖ

 تزرعی ٔؾىالت ٚ ٔٛا٘غ ٔٛجٛد در ٚرسػ اعتاٖ ٚ ارائٝ راٞىارٞای ٔٙاعة

 چٍٍٛ٘ی اػشاْ تیٓ ٞا تٝ ٔغاتمات عزاعزی ٚسارت ٘یزٚ

 تؾىیُ والعٟای آٔٛسؽی رؽتٟٟای ٚرسؽی

 تز٘أٟٟای دٞٝ ٔثارن فجز

 تزٌشاری وارٌاٜ آٔٛسؽی تٙاعة ا٘ذاْ تٛعظ وٕیتٝ ٚرسػ اعتاٖ
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 تز٘أٟزیشی جٟت وارٌاٟٞای آٔٛسؽی تا٘ٛاٖ عزپزعت خا٘ٛار ؽزوتٟای صٙؼت آب ٚ تزق

 تز٘أٟٟای پیؾٟٙادی ٞفتٝ تشرٌذاؽت ٔماْ سٖ

 ٔذیزیت ٔصزف ٚ تزٌشاری دٚرٟٞای آٔٛسؽی

 ارائٝ تز٘أٟٟای پیؾٟٙادی ٞفتٝ تشرٌذاؽت رٚس سٖ

 ارائٝ ػّٕىزد تٝ دفتز أٛر س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٚسارت ٘یزٚ

 تزرعی اعتفادٜ تٟیٙٝ اس أىا٘ات ؽزوتٟا ٚ تٝ اؽتزان ٌذاؽتٗ تجزتیات

 تزٌشاری ٔغاتمات، ٔزاعٕٟا ٚ جؾٟٙا ٚ ٕٞچٙیٗ تزپایی ٕ٘ایؾٍاٟٞا در عغح اعتاٖ

 تزرعی ٚ حُ ٔؾىالت تا٘ٛاٖ ٚ خا٘ٛادٜ

 تزرعی تخؾٙأٟی صادرٜ اس ٚسارت ٘یزٚ ٚ ارائٝ راٞىارٞای اجزائی

ارائٝ ٌشارػ ٔغتٕز الذأات ٚ فؼاِیتٟای ا٘جاْ ؽذٜ، ٔغائُ ٚ ٔؾىالت ٔزتٛعٝ ٚ پیؾٟٙادات اصالح لٛا٘یٗ ٚ  5
 ٔمزرات،عزحٟا ٚ تز٘أٟٟای حٛسٜ س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ تٝ وٕیتٝ اعتا٘ی صٙؼت آب ٚ تزق خٛسعتاٖ

 1394ٌزدٕٞائی ٔؾاٚراٖ أٛر س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٚسارت ٘یزٚ ٚ رئٛط تز٘أٟٟایغاَپیٍیزی ٔٛضٛػات ٔزتثظ تا  6

ٔغائُ، ٔؾىالت ٚ پیؾٟٙادات اصالح لٛا٘یٗ در حٛسٟٞای س٘اٖ ٚ خا٘ٛادٜ تصٛرت ٔٛردی اس عزیك وٕیتٝ اعتا٘ی جٟت  7
 .عاسٔاٟ٘ای تاال دعتی ارعاَ ٔیٍزدد

 

 

 

 

 

 

 افسایص تجربیات ٍ آگاّی هطاٍریي اهَر زًاى ٍ خاًَادُ (12-5)

 ازطریك هطالؼِ در اهَر هربَط بِ زًاى(الف

 از طریك ضروت در اجالس هطاٍریي ٍ استفادُ از تجربیات فؼاالى در حَزُ زًاى ٍ خاًَادُ (ب
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 تاًَاى ضاغلسازهاًی ساختار ( 13-5)

 1394باوًان شاغل شرکت بٍ تفکیک وًع استخذام در سال  : (5-13-1)                              جذيل 

 ویريَایشرکتُایپیماوکار ویريَای قراردادی شرح

 %43 %57  شاغلباوًاندرصد 

 
 1394باوًان شاغل شرکت بٍ تفکیک محل فعالیت در پایان سال : (5-13-2)جذيل 

 کل باوًان شاغل ویريَایشرکتُایپیماوکار ویريَای قراردادی شرح

 8 6 2 1مىطقٍ 

 9 4 5 2مىطقٍ 

 10 7 3 3مىطقٍ 

 6 5 1 4مىطقٍ 

 6 4 2 5مىطقٍ 

 5 3 2 کارين

 50 11 39 ستاد

 94 40 54 جمع

 

 

 

 

 
 

 

 

 94میاوگیه سه سابقٍ ي سًاد باوًان قراردادی ي پیماوکار شرکت در سال  : (5-13-3)                       جذيل 

 کل باوًان شاغل ویريَایشرکتُایپیماوکار ویريَای قراردادی شرح

 34.1 31.1 36.4 میاوگیه سه

 8.3 4.3 11.3 میاوگیه سابقٍ

 15.7 15.3 15.9 میاوگیه سًاد

7%

10%

10%

6%

7%

5%

54%

ومًدار درصذ باوًان شاغل بٍ تفکیک محل فعالیت  

1مىطقٍ

2مىطقٍ

3مىطقٍ

4مىطقٍ

5مىطقٍ

کارين

ستاد

  میاوگیه سه باوًان شاغل در

 سال، میاوگیه سابقٍ 34شزکت 

 سال ي میاوگیه 3/8

 سال میباشد 7/15سطحسًاد

 بٍ تزتیب 92کٍ  وسبت بٍ سال 

سال افشایش 0.3ي  0.7 ، 1.1

 .داشتُاود
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