
 

: سواالت سایت  

 آیا به روستائیان برای ایجاد اشتغال تسهیالت پرداخت می شود ؟  .1

بهزیستی  –بله ، افراد متقاضی ایجاد اشتغال در روستا ) در صورتی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی کمیته امداد 

ارائه دیپلم فنی حرفه ای یا مدرک دانشگاهی ( و –داشتن ) مجوز مشاغل خانگی یا تامین اجتماعی نباشند ( با 

 میلیون تومان ارائه نمایند. 100رخواست خود را تا مراجعه به فرمانداری می توانند دو با شغل وطرح مورد نظر 

 

 روستائیانی که بیماری خاص دارند چگونه می توانند وام بگیرند ؟ .2

 50روستائیان برای دریافت وام درمان بیماریهای خاص با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تا سقف 

 مدارک پزشکی درخواست خود را ارائه دهند . ارائه میلیون تومان می توانند با 

 

 آیا به زنان سرپرست خانوار برای رفع موارد ضرور وام تعلق می گیرد ؟ .3

این دفتر فعالً هیچ گونه تسهیالت قرض الحسنه برای پرداخت به زنان سرپرست خانوار )بدسرپرست یا بی سرپرست ( تا 

 را ندارد . 1400پایان سال 

گاههای اجرایی درچه شرایط و چند روز در هفته می توانند از دورکاری استفاده بانوان شاغل در دست .4

 کنند ؟

کاهش ساعت  کار  و دورکاری  مقرر در قوانین  و آئین  نامه های  دارای  اعتبار)شامل قانون کاهش  ساعت  

العالج  درخانواده  یازنان   سال  یا دارای معلول یا بیماری صعب 6کار  برای  بانوان  شاغل  دارای  فرزند  زیر  

ریس جمهور و تصویب  نامه  شماره   28/6/1395تاریخ  45818سرپرست  خانوار  منطبق  با  ابالغ  شماره  

 6ای  دورکاری  کارکنان  شاغل  دارای  فرزند زیر رهیات  وزیران  ب 16/12/1390هـ تاریخ 47863ت/248209

 سال  یا ابتدایی(قابل  اجرا می باشد.

 

آیا دوره های آموزشی) خانواده و مهارت زندگی ( برای زنان شاغل دستگاه های اجرایی در ادارات  .5

 برگزار می شود ؟ 

بله در طی سال با هماهنگی مرکز آموزش و پژوهش دوره های فوق برگزار و به دستگاه ها اطالع رسانی می گردد و 

 همکاران می توانند در این دوره ها شرکت نمایند 



 

 پست های مدیریتی برای بانوان  بر چه اساس انتخاب می شوند ؟ .6

و رضایت سازمان مورد نظر از نحوه عملکرد فرد و با موافقت مدیر سازمان انتخاب  بر اساس توانمندی ، سابقه کار 

 می شود 

 

 

 ار و در چه زمانی برگز در جشنواره بانوی پر افتخار الوند انتخاب افراد بر چه اساس خواهد بود .7

 ؟  می گردد

 هزار نفر  ثبت نامی(10)حداقل  به حد نصاب ثبت نامی رسیده باشد برگزار می گردد  وبر اساس توانمندی 

 

 ؟.آیا بانوان بدسرپرست تحت پوشش دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی قرار میگیرند8

 شده( تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار میگیرند.خیر تنها بانوان بدون سرپرست )همسر متوفی و یا جدا 

 

 .در چه صورتی مقرری افراد تحت پوشش ارگان های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی قطع میگردد؟9

 .مقرری بهزیستی و کمیته امداد قطع میگردد ،در صورت داشتن هرگونه مقرری و حقوق از هر مرکزی

 

 چگونه میتوانند با دفتر امور زنان و خانواده همکازی نمایند؟نهاد  . سازمان های مردم10

سازمان های مردم نهاد میتوانند با ارائه رزومه و شرح فعالیت های برجسته خود به دفتر زنان و خانواده نام سمن مربوطه 

 نمایند.را در لیست سازمان های مردم نهاد فعال حوزه زنان و خانواده جهت شرکت در طرح ها درج 

 اشتغال بانوان  با تحصیالت  باال در جایگاه های  اداری چگونه  است؟ . 11

ن مراکز  معرفی  می کند  در یابی  و  مشاغل خرد  و خانگی  افراد  را به  ایمراکز  شغل  این دفتر  تنها  با همکاری

 دستگاه های  دولتی  هیچگونه  مجوزی  ندارد. استخدام  در  زمینه

 

 

 


