
اهداف امور ورزش نیروگاه  رامین اهواز

شرح فعالیتردیف
در بین کارکنان شرکت)همگانی ، قهرمانی(تعمیم و گسترش ورزش1
)مدیرعامل(معرفی و پیشنهاد اعضاي کمیته ورزش به رییس کمیته ورزش2
)مدیرعامل(رییس کمیته ورزشاجراي برنامها و سیاست هاي مصوب درکمیته ورزش شرکت و استان پس از اخذ مجوز از 3
تهیه و تنظیم برنامه هاي ورزشی درقالب تقویم سالیانه وتصویب واجراي برنامه هاي مصوب کمیته4
)بصورت ماهانه(تهیه وارسال گزارش کلیه فعالیتهاي ورزشی به ریاست محترم کمیته ورزش 5
موجود و تعمیر و نگهداري تجهیزات در اختیار امور ورزش) سالنهاي ورزشی  و استخر ( تجهیز اماکن 6
نظارت بر فعالیتهاي ورزشی کارکنان ورزشکار،مربیان و سرپرستان تیمها7
برگزاري کالسهاي اموزشی وتمرینی در رشته هاي مختلف ورزشی در حد امکانات شرکت جهت کارکنان ودر صورت امکان خانواده هاي  8

.ایشان در راستاي ارتقاي سطح سالمت  جسمی و روحی ایشان 
ایجاد ارتباط و تعامل با هیاتهاي ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان9
اتخاذ تصمیمات مفیددرجهت ارتقاي سطح ورزش، بخصوص ورزش هاي همگانی و ارائه به مدیریت محترم جهت تصویب10
)پس از اخذ مجوز(برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبتها واعیاد مختلف اسالمی و ملی در سطح کارکنان و خانواده ها11
شناسایی وبکارگیري نخبگان ورزشی جهت امر سرپرستی و مربیگري ورزشهاي فعال در شرکت12
موفق وتیمهاي برتر به صورت هاي مختلف با هماهنگی مدیریت محترم) کارکنان و خانوادها (تشویق ورزشکاران 13
تعامل سازنده با شوراي مرکزي ورزش شرکت توانیر  وزارت نیرو  و کمیته ورزش استان14
)پس از اخذ مجوز از ریاست  محترم کمیته ورزش(حضور تیمهاي ورزشی نیروگاه در مسابقات کمیته استان و وزارت نیرو 15
)پس از اخذ مجوز از ریاست محترم کمیته ورزش(حضور تیمهاي ورزشی نیروگاه در مسابقات کارگري استان وکشور 16
ایجاد بیمه بی نام ورزشی کلیه ورزشکاران با مشارکت واحد بیمه و درمان شرکت17
تالش در جهت تعامل سازنده در خصوص استفاده از اماکن ورزشی شرکتهاي وابسته به وزارت نیرو در استان18
)طبق درخواست سرپرستان رشته هاي ورزشی(خرید وسایل  و البسه ورزشی مورد نیاز  ورزشکار19
انعقاد قراردادهاي ورزشی با مربیان و ورزشکاران غیر سازمانی در جهت ارتقاي سالمت کارکنان و خانواده ایشان20



امکانات  ورزشی نیروگاه رامین اهواز

آدرسنوع كاربري ورزشينام  مكان ورزشيردیف
/دو ومیدانی / مینی فوتبال / فوتبال زمین چمن ورزشی1

تیرو کمان/ آمادگی جسمانی  
نیروگاه رامین

نیروگاه رامین)زمین آسفالت(رشته والیبـال   زمین والیبال  2

نیروگاه رامین)زمین آسفالت(رشته بسکتبال  زمین بسکتبال3

بیلیارد  / آمادگی جسمانی بانوان سالن شهید همتی4
تیراندازي باتفنگ بادي/ 

نیروگاه رامین

نیروگاه رامینرشته پینگ پنگسالن شهید شیري5

فعالیتهاي آموزشی و تفریحی داراي سونا استخر سرپوشیده شهید رستمی6
و جکوزي

شهرك مسکونی شهید 
عباسپور

شهرك مسکونی شهید آمادگی جسمانی بانوان/ رشته هاي رزمی سالن  سرپوشیده شهداي نیروگاه7
عباسپور

اهوازرشته والیبال - استیجاري سالن سرپوشیده قدس8

اهوازرشته فوتسال - استیجاري سالن سرپوشیده شهید سالمی9



سطحعنوان قهرمانیردیفسطحعنوان قهرمانیردیف
استان خوزستان1388مقام اول باشگاه هاي  استان رزم اوران ١۵کشوري1388 - مقام اول کاراته ١

استان خوزستان1388مقام اول رزم اوران اقایان استان ١۶کشوري1388-مقام اول مسابقات رزم اوران اقایان  ٢

استان خوزستان1389مقام اول تنیس روي میز استان ١٧کشوري1388 -) اقایان( مقام اول  کاراته ٣

استان خوزستان1389مقام اول تیم کاراته اقایان استان ١٨کشوري1390 - مقام اول کاراته بانوان ۴

استان خوزستان1390مقام اول شطرنج  کارگران استان ١٩کشوري1385-مقام دوم فوتبال کارگران ۵

استان خوزستان1390مقام اول کاراته استان اقایان ٢٠کشوري1386-مقام دوم فوتبال لیگ کارگران۶

استان خوزستان1391مقام اول تیراندازي استان  اقایان ٢١کشوري1389 -مقام دوم مسابقات  رزم اوران بانوان ٧

استان خوزستان1394....مقام اول فوتبال ساحلی استان ٢٢کشوري1387 - مقام سوم فوتبال کارگران ٨

کارگري استان خوزستان1385-مقام اول فوتبال ٢٣کشوري1388 -مقام سوم کاراته بانوان ٩

خوزستان کارگري استان1386 - مقام اول فوتبال٢۴کشوري1389 - مقام سوم  مسابقات رزم اوران بانوان ١٠

صنعت آب وبرق استان  1383- مقام اول فوتسال ٢۵کشوري1390-- مقام سوم مسابقات رزم اوران بانوان ١١
خوزستان

صنعت آب وبرق استان  1389- مقام اول فوتسال ٢۶وزارت نیرو    1388 - مقام اول شطرنج١٢
خوزستان

وزارت نیرو  1388-مقام اول دو صحرا نوردي ١٣

وزارت نیرو  1385-مقام دوم فوتبال ١۴

لیست عناوین ورزشی نیروگاه رامین اهواز



عنوان قهرمانیردیف
١

/  پینگ پنگ / بسکتبال / والیبال / فوتسال/ مینی فوتبال/فوتبال:  برگزاري تمرینات و مسابقات جهت کارکنان و خانواده هاي محترم کارکنان در رشته هاي 
شنا/ کن دو / رزم آوران / کاراته / طناب کشی / دوچرخه سواري / ایروبیک / آمادگی جسمانی / دو و میدانی / شطرنج / تیرو کمان / تیراندازي 

٢
)ماهه ابتداي سال 6طی . (سالن ورزشی سرپوشیده در اهواز جهت رشته هاي فوتسال و  والیبال   2اجاره 

٣
.بازسازي استخر نیروگاه در موضوع ساختمانی وتاسیساتی و افتتاح استخر با حضور مدیرعامل محترم نیروگاه 

۴
)مردادماه(در مسابقات قهرمانی رشته رزم آوران و کسب مقام سوم تیمی ) فرزندان کارکنان(حضور تیم نوجوانان نیروگاه 

 
۵

)شهریورماه(نفر از کارکنان  32برگزاري دوره آموزش کالسیک شطرنج باحضور 

۶
).شهریورماه(در استخر نیروگاه  ) کارکنان و فرزندان پسر(دوره آموزشی شناي مقدماتی  2برگزاري 

٧
نفر از کارکنان نیروگاه و صعود به ارتفاعات آبشار نگین درشهرستان انیکا  30روزه ، کوهپیمایی با حضور  2برگزاري اردوي 

٨
.مسابقه دوستانه فوتبال و فوتسال بین تیم هاي نیروگاه با دیگر تیمهاي منطقه و شهرستانها 4برگزاري 

٩
)  رشته هاي رزمی(نفر از فرزندان کارکنان در مسابقات کشوري   5حضور 

١٠
ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس–برگزاري مسابقات فرهنگی 

 1395ماهه اول   6 -گزارش عملکرد  امور ورزش نیروگاه رامین اهواز


