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آیین نکوداشت سالروز فتح خرمشهر روز حماسه ،ایثار ومقاومت برگزار شد 79

طرح تالوت نور ویژه ماه مبارك رمضان در نیروگاه رامین اهواز 80

"گذر از چالش کم آبی  "فراخوان ارائه پیشنهاد  81

آیین زیارت قبور مطهر شهداي مدافع حرم ومدافع حریم والیت شهرستان باوي 82

پیام تبریک سرپرست نیروگاه رامین اهواز به مناسبت عید فطر 83

خرداد در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد 15نشست روشنگري با موضوع قیام  84
دیدار مهندس محمدي سرپرست نیروگاه با پرسنل بخش فنی 85

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

جلسه تخصصی شوراي معاونین ومدیران نیروگاه برگزار گردید 86

عملیات تعویض مسیر خط لوله آتش نشانی نیروگاه رامین به پایان رسید 87

اهوازبه سواري سفیر ارتباط و روابط عمومی ورود دوچرخه  88

واحد شماره یک نیروگاه رامین HP-LP-IPترکهاي سیلندرهاي جوشکاري  89

در ویس برگزار گردید) عج(جشن بزرگ میالد حضرت مهدي  90

پوشش خبري دستاوردهاي نیروگاه رامین باحضور تیم خبري صداوسیما 91

نشست هم اندیشی شوراي اسالمی شهرهاي شهرستان باوي با نیروگاه رامین 92

.شماره از نشریه تخصصی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور منتشر گردیداولین  93

در ویس برگزار گردید) عج(جشن بزرگ میالد حضرت مهدي   94
رییس قشر بسیج کارگري استان خوزستان انتخاب شد 95
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عنوان ردیف

نیروگاه رامین در شرایط سخت وطاقت فرساي تابستان 6واحد شماره  عملیات تعمیرات 96

6مگاواتی شماره  315آمادگی کامل نیروگاه رامین اهواز با تعمیرات میاندوره اي واحد  97

سرپرست جدید نیروگاه رامین اهواز منصوب شد 98

دکتر یوسفی ؛ نیروگاه رامین اهواز تکیه گاهی مطمئن در پایداري انرژي برق خوزستا ن است 99

منتشر شد) نخل و کارون(بیستمین شماره نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  100

ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو آغاز گردید 101

پیام سرپرست نیروگاه رامین بمناسبت گرامیداشت روزجهانی قدس شریف 102

بازتوانی نیروگاه رامین اهواز با اجراي عملیات رسوب زدایی کندانسور به روش نوین 103

.جلسه تخصصی شوراي معاونین ومدیران نیروگاه برگزار گردید 104

اولین شماره از نشریه تخصصی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور با معرفی  
.منتشر گردید رامین دستاوردهاي نیروگاه 105

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

سطح عملکرد واحدهاي تولیدي نیروگاه رامین اهواز در تابستان بهبود یافت 106

جلسه هم اندیشی و بررسی اقدامات معاونت تعمیرات نیروگاه رامین برگزار شد 107

گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی از دستاوردهاي نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و  
ساخت داخل 108

واکنش سریع متخصصین بهره برداري نیروگاه رامین اهواز مانع از خاموشی هاي گسترده در شبکه  
برق کشور شد 109

ارتقاء سطح آمادگی نیروگاه رامین اهواز با رزروسازي فن هاي برجهاي خنک کن 110

.نیروگاه رامین HSEتقدیر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از واحد 111

اولین جلسه معاونت علمی و پژوهشی حوزه مقاومت بسیج شهیدصالحی نژاد شهرستان باوي به  
.میزبانی نیروگاه رامین برگزار گردید 112

درصدي تولید انرژي برق در نیروگاه افق ماهشهر 25رشد  113

حضور انقالبی کارکنان نیروگاه رامین در روز کرامت قدس   114

دیدار سرپرست نیروگاه رامین با مسئولین دادگستري شهرستان باوي 115

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

ساخت کویل هیترشیمیایی دیراتور بدست جوانان خالق نیروگاه رامین اهواز 116

نیروگاه رامین درعملیاتی نفسگیر   4تعویض لوله هاي بویلر واحد  117

مسابقه فرهنگی ضیافت الهی برگزار شد 118

پس از انجام موفق تعمیرات مقطعی، واحد شماره یک نیروگاه رامین مجددا وارد مدار تولید گردید 119

نشست تعامالتی سرپرست نیروگاه رامین با فرماندار شهرستان باوي 120

با موفقیت انجام شد 4عملیات تعمیراتی سرویس ورسوب زدایی کندانسور واحد شماره  121

نائب قهرمانی تیم والیبال نیروگاه رامین در مسابقات صنعت آب وبرق خوزستان 122

عیدانه در میان نماز گزاران عید فطرشهرستان باوي 1500توزیع  123

بازدید سرهنگ نادري فرماندهی سازمان بسیج کارگري خوزستان از نیروگاه رامین 124

فسیر موضوعی قرآن کریم با ارائه حجت السالم حسینی امام جماعت نیروگاه رامین اهواز برگزار می  جلسات  
شود 125

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

گرما زدگی و راهکارهاي پیشگیري 126

نیروگاه رامین اهواز 5مگاواتی شماره  315کنترل نشتی شدید هیترهاي فشار قوي واحد  127

برگزاري دوره آموزشی الکتروشیمی و خوردگی در نیروگاه رامین 128

حضور تیم واحد مرکزي خبرصداوسیما در نیروگاه رامین 129

)ع(استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین اهواز از کاروان خادمان حرم مطهر رضــوي  130

نشست هم اندیشی شوراي اسالمی شهرهاي شهرستان باوي با نیروگاه رامین 131

ویژه خانوادههاي نیروگاه رامین مشخص شد "ضیافت الهی"برندگان مسابقه فرهنگی 132

تحویل سه عدد کانکس اهدایی کارکنان نیروگاه رامین به خانوادههاي نیازمند مناطق زلزله زده غرب  
کشور 133

.مجددا وارد مدار گردیدچالشهاي فنی  واحدشماره یک پس از رفع 134

نیروگاه هاي برق   HSEارائه مقاله تخصصی مانیتورینگ آنالین پساب نیروگاه رامین در اولین همایش  
حرارتی کشور 135

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

.انتخاب گردید "مشاور منابع انسانی دبیرخانه مرکزي گزینش وزارت نیرو"زمانپور بعنوان  امید 136

نیروگاه رامین 3ارسال اسید سولفوریک در تصفیه خانه شیمی فاز  XA15D01مونتاژ پمپ  137

سمینار فرهنگی شناخت و تحلیل رویکردهاي فرقه هاي نوظهور در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد 138

موفقیت همکار نیروگاهی در مسابقات قرآنی جامعه کار،تالش ورفاه اجتماعی کشور 139

بازدید تعدادي از طالب حوزه و ائمه جماعات شهرستان باوي واهواز از سیکل تولیدبرق نیروگاه  
رامین 140

.فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه رامین منصوب شد 141

دیدارصمیمی مدیریت ارشد نیروگاه رامین با نورآبادي ریاست محترم دادگستري شهرستان باوي 142

نیروگاه رامین اهواز ؛ خط مقدم تولید برق ایران 143
گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی از اقدامات و تالشهاي کارکنان نیروگاه رامین در تولید  

پایدار انرژي برق 144

نیروگاه رامین اهواز 6مگاواتی شماره  315راه اندازي مجدد واحد  145

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

استقبال چشمگیر کارکنان و خانواده نیروگاه رامین از طرح مشاوره روانشناسی 146

مسابقه کتابخوانی و نقاشی گرامیداشت هفته حجاب و عفاف برگزار شد 147

مرحله شرکتی مسابقات قرآنی در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد 148

دیدار سرپرست جدید نیروگاه با ائمه جمعه شهرهاي شهرستان باوي 149

منتشر شد "نخل و کارون  "بیست و دومین شماره نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  150

دیدار صمیمی مدیریت ارشد نیروگاه رامین با سرگرد موسوي فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج
)  ع(امام حسن مجتبی   151

152  3واحد 145اقدامات تعمیراتی بروي پایه گیربکس گیت والو 

.مهندس غالمرضا آتشین پنجه به عنوان مسئول دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل منصوب گردید  153

ساخت کویل هیترشیمیایی دیراتور بدست جوانان خالق نیروگاه رامین 154
برگزاري دوره آموزشی ژنراتور و سنکرون در نیروگاه رامین 155

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

بازدید سرپرست نیروگاه رامین از کارگاههاي تخصصی ساخت وبازسازي قطعات نیروگاه رامین 156

تعمیر موتورهاي برجهاي خنک کن نیروگاه رامین اهواز 157

اولین جلسه معاونت علمی و پژوهشی حوزه مقاومت بسیج شهید صالحی نژاد شهرستان باوي به میزبانی  
.نیروگاه رامین برگزار گردید 158

کیلوواتی کندانسیت پمپ مرحله دوم250رزرو سازي الکتروموتور 159

بازدید مدیر کل هسته گزینش شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی از نیروگاه رامین 160

با همت پرسنل واحد جوشکاري نیروگاه   5مگاواتی شماره  315کنترل نشتی شدید هیترهاي فشار قوي واحد 
رامین   161

سخنرانی حجت السالم حسینی؛ امام جماعت نیروگاه در خصوص گرامیداشت دهه کرامت 162

تقدیر از بانوان برتر حجاب نیروگاه رامین 163

مهندس  "مقام اول مسابقات قرآنی رشته مفاهیم در سیزدهمین دوره مسابقات جامعه تالش وکار خوزستان به 
.از نیروگاه رامین رسید "سید صادق موسوي  164

واکنش سریع متخصصین بهره برداري نیروگاه رامین اهواز مانع از خاموشی هاي گسترده در شبکه برق کشور  
.شد 165

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

ساخت کولر خنک کاري روغن سیستم کنترل توربین در نیروگاه رامین اهواز   166

جلسه کمیته تحقیقات تولید و توسعه نیروگاه رامین برگزار شد 167

گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران از دستاوردها و اقدامات نیروگاه رامین اهواز در  
عرصه خودکفایی و ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 168

دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی همسران همکاران وبانوان همکار در محل شهرك شهید عباسپور  
.برگزار گردید 169

نیروگاه  -مرحله اول -اسامی منتخبین دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان و همسران کارکنان 
رامین 170

با حضور تیم خبري صداوسیماي مرکز خوزستان درنیروگاه رامین اهواز 171

تاسیسات ساحلی 2مترمکعبی شماره 2000با ترمیم و بازسازي استخر  172

سطح عملکرد واحدهاي تولیدي نیروگاه رامین اهواز در تابستان بهبود یافت  173

برگزاري دوره آموزشی الکتروشیمی و خوردگی در نیروگاه رامین 174

حضورگام به گام گروه خبرو مستند روابط عمومی با تالشگران عرصه تولید برق نیروگاه رامین 175

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

همایش حجاب وعفاف برگزار شد 176

نیروگاه رامین مجددا وارد شبکه سراسري گردید 3واحد شماره   177

نیروگاه رامین 4عملیات رفع نشتی از بویلر واحد شماره  178

چکیده اي از مجاهدت کارکنان نیروگاه رامین در جلسه هیئت   "باالتر ازتالش" پخش کلیپ ویوئویی
وزیران 179

مهندس سید صادق موسوي کارشناس نیروگاه رامین به مقام دوم مسابقات قرآنی کشور رسید 180

مصاحبه سرپرست نیروگاه رامین با واحد خبر صداوسیماي خوزستان 181

.رقم خورد1397در چهارماهه اول سال 
.مگاوات ساعت انرژي برق در نیروگاه افق ماهشهر 204هزار و  208تولید یک میلیون   182

نیروگاه رامین اهواز ؛ خط مقدم تولید برق ایران 183

کتاب مقدمه اي بر نیروگاه بخار به چاپ رسید 184

ترمیم و بازسازي مبدل حرارتی کولر بخار استارت بویلر نیروگاه رامین اهواز 185

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

.سمینار آموزشی وفرهنگی شناخت و تحلیل رویکردهاي فرقه هاي نوظهور در نیروگاه رامین برگزار گردید 186

.نیروگاه رامین به پایان رسید 5عملیات تعمیراتی بمنظور مدیریت نشتی واحد شماره  187

درجه540جدال موفق کارکنان تالشگر نیروگاه رامین با بخار 188

رادیو خوزستان. گفتگوي رادیویی سرپرست محترم نیروگاه رامین در برنامه موج مثبت 189

هم اندیشی سرپرست نیروگاه رامین با پرسنل واحدهاي شیمی وتاسیسات فازسوم و کارکنان استارت   جلسه
.بویلر نیروگاه رامین انجام گرفت 190

نشست رسانه ایی سرپرست نیروگاه رامین با اصحاب رسانه خوزستان 191

.اولین دوره مسابقات تیراندازي با تفنگ بادي یادواره نکوداشت مقام خبرنگار برگزار گردید 192

این نیروگاه   "رئیس کمیته تحقیقات وتوسعه فناوري"مهندس ناصر محمدي سرپرست نیروگاه رامین بعنوان 
.  منصوب گردید 193

نیروگاه رامین بمنظور رفع محدودیت هاي تولید از مدار خارج شد 5شماره  مگاواتی 315واحد  194

مرحله دوم دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان وهمسران کارکنان وزارت نیرودر خوزستان برگزار  
.گردید 195

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

طراحی سیستم گزارش گیري پایش وضعیت کارکرد تجهیزات نیروگاه رامین   196
آقاي امید زمانپوربا حفظ سمت بعنوان بازرس خدمات مدیریت کشوري نیروگاه رامین منصوب شد 197

کاهش دبی کارون بر تولید نیروگاه رامین تاثیر گذاشته است 198

درصد برق استان خوزستان توسط نیروگاه رامین اهواز 40تولید  199

با نمونه هاي ساخته شده توسط اداره والوهاي نیروگاه   5تعویض کنترل والوهاي اسپري واحد 
رامین 200

نیروگاه رامین   3مونتاژ کامل گیربکس فن هاي برج خنک کن فاز  201

نیروگاه رامین اهواز 4واحد  480تعویض چرخ زنجیر ایرهیتر گیربکس  202

نشست بصیرت افزایی و آگاه سازي بمناسبت گرامیداشت دهه والیت  203

حضور کارکنان نیروگاه رامین در مراسم تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت ، شهید عادل الهایی 204
انتخابات نماینده سرپرستان در کمیته طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل 205

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

برگزار شد آیین تجلیل از آزاده سرافراز نیروگاه رامین 206

برگزار گردید"آشنایی با ترفندهاي جاسوسی وتخلیه تلفنی "دوره تخصصی  207

نیروگاه رامین بدلیل اشکال در سیستم کنترل از مدار خارج شد 4واحد شماره  208

بازدید دانش آموزان هنرستان شهید نبهانی ویس از فرآیند تولید برق در نیروگاه رامین 209

نیروگاه رامین پس از رفع اشکال در سیستم کنترل توربین مجددا به   4مگاواتی شماره  305واحد 
شبکه سراسري برق کشور متصل شد 210

آیین تقدیر از پزشک وکادر پزشکی نیروگاه رامین در محل درمانگاه نیروگاه رامین انجام گرفت 211

انجام سخنرانی مذهبی با محوریت واقعه غدیر وامامت با حضور سید احمد حسینی طباطبایی امام  
جماعت

نیروگاه رامین 
212

اولین جلسه هم اندیشی دبیران پدافند غیرعامل نیروگاههاي برق حرارتی خوزستان برگزار شد  213

آیین تقدیر از پزشک وکادر پزشکی نیروگاه رامین در محل درمانگاه نیروگاه رامین انجام گرفت 214

معاونت منابع  "رئیس اداره رفاه وآمار پرسنلی"طی حکمی ازسوي سرپرست نیروگاه رامین محمد زویداوي بعنوان 
انسانی منصوب گردید 215

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

شهرستان باوي با مدیریت ارشد نیروگاه رامین) ع(دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی 216
نیروگاه رامین پس از رفع اشکال در سیستم کنترل توربین مجددا به شبکه   4مگاواتی شماره  305واحد 

سراسري برق کشور متصل شد 217

انجام سخنرانی مذهبی با محوریت واقعه غدیر وامامت با حضور سید احمد حسینی طباطبایی امام جماعت  
نیروگاه رامین 218

اولین جلسه هم اندیشی دبیران پدافند غیرعامل نیروگاههاي برق حرارتی خوزستان برگزار شد  219

شهرستان باوي با مدیریت ارشد نیروگاه رامین) ع(دیدار فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی 220

تداوم پایداري واحدهاي نیروگاه رامین درآخرین ماه تابستان 221
تحقق یافت؛97ماهه سال  5در 

هزار مگاوات ساعت انرژي برق در نیروگاه افق ماهشهر   600میلیون و  1تولید  222

برگزاري مسابقه کتابخوانی در نیروگاه رامین اهواز 223
دیدار مهندس محمدي سرپرست نیروگاه رامین بهمراه تعدادي از معاونین و مدیران از حجاج نیروگاه 224

در محله مویلحه بخش ویس با حضور خانواده کارکنان و مشارکت نیروگاه   "عید غدیر"برگزاري جشن بزرگ 
رامین 225

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

نیروگاه رامین اهواز؛ همچنان در مسیر اقتصاد مقاومتی
ساخت کولر روغن بوستر پمپ در نیروگاه رامین اهواز 226

مدیر پروژه  "طی حکمی از سوي سرپرست نیروگاه رامین اهواز ؛ مهندس امیر حمیدي اصل بعنوان 
.این نیروگاه منصوب شد " 4مگاواتی شماره  315تعمیرات اساسی واحد  227

نیروگاه رامین اهواز پس از رفع چالشهاي فنی مجددا به شبکه سراسري   2مگاواتی شماره  315واحد 
.برق کشور متصل شد 228

مجري پروژه  "طی حکمی از سوي سرپرست نیروگاه رامین اهواز ؛ مهندس بهروز وحدتی بعنوان 
.این نیروگاه منصوب شد " 4مگاواتی شماره  315تعمیرات اساسی واحد  229

حضور ورزشکاران نیروگاه رامین اهواز در مسابقات انتخابی تیم ملی 230

.نمایشگاه کتاب و نوشت افزار ویژه بازگشایی مدارس در نیروگاه رامین آغاز بکار کرد 231

همزمان با اولین روز ماه محرم موکب کارکنان نیروگاه رامین  برپا گردید 232

نیروگاه رامین اهواز حضور اکیپ صدا و سیما در شیف ایثار کارکنان 233

آزمون متمرکز تبدیل وضعیت کارکنان نیروگاه رامین برگزار گردید 234
محمد سالمی موفق به کسب مقام اول استانی در دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو شد 235

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

ورزشهاي میدانی نیروگاه رامین اهواز استارت خورد 236

برگزار می شود“ شور حسینی ، ترنم اشک  “ سومین دوره مسابقه عکاسی  237
97نیروگاه رامین اهواز سربلند در پیک برق تابستان 238

نشست سرپرست نیروگاه رامین با پرسنل ایمنی و آتش نشانی 239

نیروگاه رامین H.S.Eبرپایی نمایشگاه دستاوردها وتجهیزات  240

بازدید مدیر کل دفتر پشتیبانی فنی تولیدنیروي برق حرارتی از نیروگاه رامین 241

ورزشهاي میدانی نیروگاه رامین استارت خورد 242

شهریور اهواز 31حضور پرشور کارکنان نیروگاه رامین در مراسم تشییع شهداي  243

"حاج حسین منجزي"استقبال کارکنان نیروگاه رامین از پیکرمطهر سردار شهید  244

بازدید رئیس سازمان بسیج کارگري خوزستان از نیروگاه رامین 245

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

جشنواره فرهنگی ورزشی نیروگاه رامین یادواره هفته دفاع مقدس 246
هزار مگاوات ساعت توسط نیروگاه افق ماهشهر 850تولید یک میلیون و  247

بسته نوشت افزار وسایل کمک آموزشی کارکنان نیروگاه رامین به دانش آموزان کم بضاعت   60اهداي 
شهر ویس 248

مسئول جدید واحد درمان نیروگاه رامین منصوب شد 249

آیین غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهداي شهر ویس 250

"شهید مسعود نجاریان "عملیات کلنگ زنی وساخت مدرسه  251

4مگاواتی شماره  315انتصاب مجري پروژه تعمیرات اساسی واحد  252

نیروگاه رامین 4مگاواتی شماره  315انتصاب مدیر پروژه تعمیرات اساسی واحد  253

پیام تقدیر سرپرست نیروگاه رامین بپاس اهتمام در تولید پایدار انرژي برق و خدمت رسانی به مردم 254

اقتدار،وحدت وایستادگی  "حضور جمعی از بسیجیان نیروگاه رامین درگردهمایی عظیم 
بسیجیان اهواز"وپیشرفت 255

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

.آئین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نیروگاه رامین برگزار شد 256

برپایی نمایشگاه توانمندي هاي واحد ایمنی و آتش نشانی نیروگاه رامین اهواز 257

عملیات بازسازي و ترمیم یک دستگاه کولر بخار استارت بویلر فاز یک نیروگاه رامین 258

منتشر شد "نخل و کارون  "بیست و چهارمین شماره نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  259

دیدار مدیران نیروگاه رامین با فرماندهی ناحیه انتظامی شهرستان باوي 260

نشست کارکنان کارگاه جوشکاري با سرپرست نیروگاه نیروگاه رامین 261

کسب مقام اول مسابقات قرآنی وزارت نیرو توسط کارشناس نیروگاه رامین 262

حضور تیم آتش نشانی نیروگاه رامین در اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان وامدادگران  
خوزستان 263

نیروگاه رامین 2آغاز عملیات تعمیرات میاندوره اي واحدشماره  264

نیروگاه رامین اهواز 3مونتاژ و تعویض مخزن اسید سیستم احیاء فاز  265

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

مسئول جدید امور ورزش نیروگاه رامین منصوب شد 266

اقتدار،وحدت وایستادگی  "حضور جمعی از بسیجیان نیروگاه رامین درگردهمایی عظیم 
بسیجیان اهواز"وپیشرفت 267

نیروگاه رامین اهواز 4در رفع نشتی لوله هاي بویلر واحد شماره  268

حضور تیم پیشکسوتان فوتسال نیروگاه رامین در مسابقات وزارت نیرو 269

در محل آموزش نیروگاه رامین اهواز "بیرینگ ها و سرویس نگهداري آنها  "برگزاري دوره آموزشی  270

نیروگاه رامین 5و  2عملیات تعویض تیوب هاي بالك شده کندانسور واحد هاي شماره  271

دیدار فرماندار شهرستان باوي وامام جمعه شهر شیبان با سرپرست نیروگاه رامین 272

مهرماه یادآور دومین حمله هوایی رژیم بعثی عراق به نیروگاه رامین 18 273

1397ماهه  6گزارش عملکرد معاونت تولید نیروگاه رامین اهواز در  274

راهیابی فرزند همکار به تیم ملی بستکبال 275

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

3تالش پرسنل نیروگاه رامین اهواز در رفع محدویت بویلر واحد شماره  276

گزارش اقدامات ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نیروگاه رامین اهواز 277

1397ماهه اول سال  6گزارش معاونت نگهداري و تعمیرات نیروگاه رامین اهواز در  278

نیروگاه رامین اهواز 3مونتاژ و تعویض مخزن اسید سیستم احیاء فاز  279

97ماهه نخست سال  6گزارش عملکرد امور بانوان و خانواده نیروگاه رامین در  280

97ماه اول سال  6 -گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز 281

موفقیت ورزشی همکار در مسابقات جودو قهرمانی خوزستان 282

1397ماهه اول  6گزارش عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شهداي نیروگاه رامین  283

وزارت نیرو در مرز شلمچه) لیوانی(آغاز فعالیت سامانه تولید وبسته بندي آب جرعه 284

نیروگاه رامین اهواز پس از تعمیرات میاندوره اي وارد مدار سراسري برق کشور  2مگاواتی شماره  305واحد
شد 285

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزي نیروگاه رامین اهواز منصوب شد 286

نیروگاه رامین اهواز 4نشتی لوله هاي بویلر واحد شماره رفع  287

حضور تیم پیشکسوتان فوتسال نیروگاه رامین در مسابقات وزارت نیرو 288

در محل آموزش نیروگاه رامین اهواز "بیرینگ ها و سرویس نگهداري آنها  "برگزاري دوره آموزشی  289

نیروگاه رامین 5و  2عملیات تعویض تیوب هاي بالك شده کندانسور واحد هاي شماره  290

دیدار فرماندار شهرستان باوي وامام جمعه شهر شیبان با سرپرست نیروگاه رامین 291

مهرماه یادآور دومین حمله هوایی رژیم بعثی عراق به نیروگاه رامین 18 292

نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسري برق کشور متصل شد 5مگاواتی شماره  315واحد  293

.انتخابات کمیته انضباطی ویژه نمایندگان کارگران و نماینده سرپرستان نیروگاه رامین برگزار شد 294

دیدار مدیر عامل نیروگاه رامین با مدیر کل روابط عمومی وامور بین المل وزارت نیرو 295

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

مهندس ناصرمحمدي بعنوان مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز معرفی شد 296

حضور موفق و تقدیر مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو از نیروگاه رامین اهواز 297

نیروگاه رامین اهواز بمنظور تعمیرات اساسی از مدار خارج شد 4مگاواتی شماره  305واحد  298

پایدار انرژي برق تاثیر مهمی بر تداوم حیات و پویایی صنایع کشور داردتولید : مهندس طرزطلب  299

منتشر شد "نخل و کارون  "بیست و پنجمین شماره نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  300
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز بعنوان مدیرعامل بسیجی نمونه تولید برق حرارتی کشور انتخاب شد 301

.پیام تبریک مدیرعامل نیروگاه رامین بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین 302

شودسومین دوره سمینار علمی پژوهشی بسیج برگزار می  303

3اقدامات جهادي کارکنان نیروگاه رامین دربویلر واحد شماره  304

عطرافشانی و غبار روبی گلزار شهداي شهر ویس توسط جمعی از کارکنان نیروگاه رامین 305

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

جشنواره فرهنگی ورزشی گرامیداشت هفته بسیج برگزار می شود 306

زیستگام هاي مهم نیروگاه رامین اهواز براي محیط  307

خوزستانمشارکت فعال نیروگاه رامین در کاهش اثرات گرد وخاك بر شبکه برق استان  308

اهوازنیروگاه رامین  3مگاواتی شماره  305رفع محدودیت تولید واحد  309
بار اصلی شبکه برق خوزستان بر عهده نیروگاه هاي حرارتی است: مدیرعامل نیروگاه رامین  310

نیروگاه رامین اهواز 3بازدید و سرویس داخلی ژنراتور واحد  311

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشور متصل شد 3مگاواتی شماره  305واحد  312

میلیون مگاوات ساعت گذشت 7تولید انرژي برق در نیروگاه رامین ازمرز 313

درصدي سهمیه تولید انرژي برق در نیروگاه افق ماهشهر 75تحقق  314
دیدار مدیران نیروگاه رامین اهواز با خانواده شهید کاووس شیري 315

ارتباط با 
رسانه ها
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عنوان ردیف

ودستاوردهاي شرکتهاي تولیدي شهرستان باوي برگزار  H.S.Eنخستین همایش ونمایشگاه تخصصی 
شد 316

مگاواتی نیروگاه رامین اهواز پس   315بهبود بهره برداري و رفع اشکال فنی در راه اندازي مجدد واحد 
سال 8از  317

آیین تعمیم طالب حوزه علمیه شهر ویس با مشارکت نیروگاه رامین برگزار شد 318

بازدید آیت اهللا فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري از نیروگاه رامین 319

درخشش ورزشکار نیروگاه رامین اهواز در فستیوال بین المللی هنرهاي رزمی کشور آذربایجان 320

نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید 3توان تولیدي واحد شماره  321

اقدامات فرهنگی و اجتماعی نیروگاه رامین اهواز الگویی در صنعت برق حرارتی است 322
بازدید دانشجویان دانشگاه علمی  کاربردي جامعه اسالمی کارگران اهواز از نیروگاه رامین 323

"تسنیم"مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاري بین المللی 324

سرپرست معاونت امور نگهداري وتعمیرات نیروگاه رامین به  مهندس مصطفی نجف آبادي محول شد 325
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عنوان ردیف

مگاواتی شماره یک نیروگاه رامین اهواز  پس از انجام تعمیرات میان دوره اي مجددا به شبکه  305واحد 
سراسري برق کشور متصل شد 326

استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین از اکیپ سیار سازمان انتقال خون خوزستان 327
تدوین دستورالعمل سیگنالینگ و حفاظت الکتریک نیروگاه رامین اهواز 328

بار اصلی شبکه برق خوزستان بر عهده نیروگاه هاي حرارتی است 329
منتشر شد "نخل و کارون  "بیست و ششمین شماره نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  330

در نیروگاه رامین)برگزاري مراسم سالروز وفات حضرت معصومه س  331

.فوتبالیست نیروگاه رامین درراه بارسلون اسپانیا 332
"مهارتهاي زندگی در فضاي مجازي  "فراخوان مسابقه 333

یلدایی گرم با طالیه داران تولید رامین 334
"طرح اهداي خون سالم،اهداي زندگی "نفر از کارکنان نیروگاه رامین در 130مشارکت معنوي بیش از 335
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عنوان ردیف

منتشر شد "نخل و کارون  "بیست و ششمین شماره نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  336

.فوتبالیست نیروگاه رامین اهواز درراه بارسلون اسپانیا 337

هزار مگاوات ساعت انرژي برق توسط نیروگاه افق ماهشهر 400میلیون و  2تولید  338

نیروگاه رامین 3انتصاب سرپرست جدید امور بهره برداري فاز 339

هزار مگاوات گذر کرد880میلیون و  7تولید انرژي برق نیروگاه رامین اهواز ازمرز 340

مهارتهاي زندگی در فضاي مجازي "برگزاري مسابقه 341

دي نیروگاه رامین اهواز برگزار شد 9جلسه کمیته نکوداشت یوم اهللا  342

روز بصیرت و تجدید میثاق امت با  ( دي  9حضور حماسی کارکنان نیروگاه رامین در مراسم گرامیداشت 
)والیت 343

دي 9برگزاري نشت روشنگري وبصیرت افزایی ویژه روز  344

جلسه مدیریت ارشد نیروگاه رامین با کارکنان شیفتهاي بهره برداري 345
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عنوان ردیف

برگزاري دوره هاي جامع تعمیرات،نگهداري وبهره برداري نیروگاههاي گازي در نیروگاه افق ماهشهر 346

مصاحبه اختصاصی مهندس ناصر محمدي مدیر عامل نیروگاه رامین با پایگاه خبري شرکت مادر  
.تخصصی تولید برق حرارتی  347

پوشش خبري تامین آب مقطر شستشوي تجهیزات شبکه برق خوزستان در نیروگاه رامین اهواز 348

ارائه مقاله تحقیقی نیروگاه رامین اهواز در همایش تبادل تجارب نیروگاههاي حرارتی و هسته اي ایران 349

در نیروگاه رامین اهواز "سبک زندگی اسالمی "برگزاري سمینار  350

نیروگاه رامین اهواز 4مگاواتی شماره  305بازسازي بیرینگ ایرهیتر واحد  351

"خوردگی تجهیزات نیروگاهی و راه هاي پیشگیري از آن"برگزاري دوره آموزشی تخصصی  352

4مگاواتی شماره 305عزم تالشگران نیروگاه رامین در اجراي عملیات تعمیرات اساسی واحد  353

مگاواتی   305دمونتاژ و تعمیر سیت متحرك رگالتور سیلندر فشار متوسط سیستم کنترل توربین 
نیروگاه رامین 354

بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداري خوزستان از دستاوردهاي نیروگاه رامین اهواز 355
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عنوان ردیف

نیروگاه رامین بمنظور رفع مشکل فنی از مدار خارج گردید 5مگاواتی شماره  305واحد  356
انتصاب عضو جدید هیئت مدیره نیروگاه رامین اهواز 357

حضور فعال کارکنان نیروگاه رامین اهواز در تمرینات و برنامه هاي ورزشی 358
ابالغ حکم مهندس چرخاب ساز زاده به عنوان عضو اصلی هیات مدیره نیروگاه رامین اهواز 359

سمینار آموزشی آشنایی با شیوه ها و شگردهاي جاسوسی سرویس هاي اطالعاتی ویژه صنعت آب و برق  
خوزستان برگزار شد 360

اولین همایش تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت برق حرارتی خوزستان به میزبانی  
نیروگاه رامین برگزار گردید 361

نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسري متصل گردید 5واحد شماره  362

و  ) س(سخنرانی حجت السالم حسینی امام جماعت نیروگاه رامین بمناسبت سالروز میالد حضرت زینب
روز پرستار 363

از پرستاران شاغل درمانگاه نیروگاه رامین اهواز تقدیر گردید 364

ویژه کارشناسان وتکنسینهاي بهره برداري   "ژنراتور سنکرون و تستهاي آن "دوره تخصصی وآموزشی 
در محل اداره آموزش نیروگاه رامین برگزار گردید 365

مگاواتی   305دمونتاژ و تعمیر سیت متحرك رگالتور سیلندر فشار متوسط سیستم کنترل توربین 
نیروگاه رامین 366
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ارسال جوابیه به رسانه ها

لینک موضوع جوابیه ردیف

547http://www.raminpower.ir/fa/news/
استخدام نیروهاي انسانی غیر بومی در   "تکذیب خبر

"نیروگاه رامین اهواز 
1

693http://www.raminpower.ir/fa/news/ گام هاي مهم نیروگاه رامین اهواز براي محیط زیست 2

97040603727www.isna.ir/news/ همه واحدهاي نیروگاه رامین اهواز در مدار هستند 3

ارتباط با 
رسانه ها



تهیه گزارش هاي رادیویی

لینک موضوع  ردیف

http://www.raminpower.ir/fa/news/608
گفتگوي رادیویی سرپرست 

نیروگاه رامین در برنامه رادیویی 
موج مثبت

1

ارتباط با 
رسانه ها



تهیه گزارش هاي تلویزیونی

لینک موضوع ردیف

http://www.raminpower.ir/fa/news/557
پوشش خبري دستاوردهاي نیروگاه رامین باحضور تیم خبري  

صداوسیما 1

http://www.raminpower.ir/fa/news/582
گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی از دستاوردهاي  

نیروگاه رامین درعرصه خودکفایی و ساخت داخل 2
http://www.raminpower.ir/fa/news/591 حضور تیم واحد مرکزي خبرصداوسیما در نیروگاه رامین 3

http://www.raminpower.ir/fa/news/595
گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی از اقدامات و  
تالشهاي کارکنان نیروگاه رامین در تولید پایدار انرژي برق 4

http://www.raminpower.ir/fa/news/636
حضور تیم واحد مرکزي خبرصداوسیما در شیفت ایثار نیروگاه  

رامین 5

http://www.raminpower.ir/fa/news/726 پوشش خبري صدا و سیما از تامین آب مقطر شستشوي  
تجهیزات شبکه برق خوزستان در نیروگاه رامین اهواز 6

776http://www.raminpower.ir/fa/news/
حضور تیم خبري صداوسیماي خوزستان جهت گزارش خبري  

از تعمیرات اساسی برج خنک کن نیروگاه رامین 7

/706http://www.raminpower.ir/fa/news/ درخشش ورزشکار نیروگاه رامین اهواز در فستیوال بین المللی  
هنرهاي رزمی کشور آذربایجان 8

9_%D0%DB%B0%DB%B2%DB%B3EDQh/%DB%B5https://www.aparat.com/v/
%1%B8C%D8%DB%86%9%AA_%D8%D7%A8%D88%9%D7%A8%DA%AF%D85%
%9%AF_%D8C%D8%AF%DB%8%AC%D8_%D87%9%D7%A8%DA%AF%D88%9D

%D85%9_%D1%B8%D7%A8%AF%D8%D85%9%AF_%D8%D1%B8%D7%A8%D88
%AF8%D88%9%D4%B8C_%D8B%

دو نیروگاه جدید وارد مدار می شوند 9

/804https://www.aparat.com/v/Gh افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان 10

ارتباط با 
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تهیه گزارش هاي تلویزیونی



تهیه گزارش هاي تلویزیونی



تهیه گزارش هاي تلویزیونی



تهیه و تولید مصاحبه ها

لینک موضوع  ردیف

601http://www.raminpower.ir/fa/news/
مصاحبه خبرنگاران و مدیران رسانه هاي استان خوزستان وسرپرستان  

خبرگزاریهاي کشور با مدیران نیروگاه رامین اهواز 1

710http://www.raminpower.ir/fa/news/
قطع کامل وابستگی نیروگاه رامین به شرکت هاي خارجی توسط 

شرکت هاي دانش بنیان

مصاحبه اختصاصی مدیرعامل نیروگاه رامین با خبرگزاري بین  
"تسنیم"المللی 2

725http://www.raminpower.ir/fa/news/
مصاحبه اختصاصی مهندس ناصر محمدي مدیر عامل نیروگاه رامین با  

.پایگاه خبري شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  3

737http://www.raminpower.ir/fa/news/
کنفرانس خبري رسانه هاي کشور از دستاوردهاي نیروگاه رامین در چهل  

سالگی نیروگاه رامین اهواز 4

1783294http://econews.ir/fa/content/
برنامه استراتژیک 3گذر از پیک مصرف تابستان با اجراي  )خبرگزاري اقتصادي ایران (مدیرعامل نیروگاه با اکونیوز مصاحبه 5

eqtesad.com-e-https://donya
شرایط اقلیمی خوزستان براي تامید برق پایدار مناسب است

)ویژه نامه روشنایی(مصاحبه مدیرعامل نیروگاه رامین با صبح اقتصاد 
97شهریور  6

1270976/28/09/1395www.tasnimnews.com/fa/news/
درصدي راندمان نیروگاه رامین اهواز با کمک روس ها 19افزایش  خبرگزاري تسنیممدیرعامل نیروگاه با مصاحبه 7

3483911-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya
چشم انداز فعالیت بزرگ ترین نیروگاه بخاري کشور در خوزستان )97دي ماه (مصاحبه مدیرعامل نیروگاه رامین با صبح اقتصاد 8

ارتباط با 
رسانه ها



تهیه و تولید مصاحبه ها



تهیه و تولید مصاحبه ها



برگزاري جشنواره ها و برنامه هاي انگیزشی براي اصحاب رسانه

لینک موضوع  ردیف

601http://www.raminpower.ir/fa/news/
مسابقه تیراندازي با تفنگ بادي رسانه   برگزاري اولین

هاي استان خوزستان در نیروگاه رامین اهواز 1

737http://www.raminpower.ir/fa/news/
بازدید خبرنگاران استان   اجراي تور رسانه اي و

خوزستان و سرپرستان رسانه هاي کشور از فرآیند  
تولیدبرق در نیروگاه رامین

2

ارتباط با 
رسانه ها



روزنامه   انتشار دهنده     تعداد  مناقصه
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تعداد اخبار تولید شده
ارتباط با پایگاه خبري وزارت نیرو  

)پاون ( 
تعداد اخبار ارسال شده به پاون3

تعداد اخبار منتشر شده در پاون



تعداد اخبار منتشر شده در پاون ارتباط با پایگاه خبري وزارت نیرو  
)پاون (  3

لینکموضوع اخبارردیف

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=61029ساعت 23مگاواتی نیروگاه رامین به مدار تولید در کمتر از  305بازگشت واحد 1

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=62176تداوم پایداري واحدهاي نیروگاه رامین2

نقش بسزاي  / هزار مگاوات ساعت برق در ایام پیک 569میلیون و  5تولید 3
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=67520نیروگاه رامین اهواز در تقویت شبکه برق رسانی کشور

http://paven.ir/Detail?anwid=73945میلیون مگاوات ساعت انرژي برق در نیروگاه رامین اهواز 7تولید افزون بر 4

http://paven.ir/Detail?anwid=73593مگاواتی نیروگاه رامین اهواز وارد مدار شبکه سراسري برق شد 305واحد 5

http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=75339سال 8مگاواتی نیروگاه رامین اهواز پس از  315بهبود بهره برداري واحد 6

تولید آب مقطر مورد نیاز براي شستشوي شبکه برق خوزستان در نیروگاه رامین  7
اهواز

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=74088

http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=75681هزار مگاوات ساعت گذشت 500ولید نیروگاه افق ماهشهر از مرز دو میلیون و 8

مگاوات ساعت انرژي برق در نیروگاه رامین  223هزار و 814میلیون و  8تولید 9
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=75453اهواز
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.گرفت انجام خوزستان
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: سروش رسان پیام در رامین نیروگاه اینترنتی رادیو آدرس

:اهواز رامین نیروگاه سایت در رامین نیروگاه اینترنتی رادیو آدرس

رادیو اینترنتی رامین
)اولین رادیو صنعت برق کشور(

http://www.raminpower.ir/



- تعداد
جامعه هدف

تعداد 
نظر سنجی  زیر معیارها

پژوهش  و  
افکار سنجی 5

- - تعداد  پیمایشهاي منطقه اي در حوزه مسائل اجتماعی صنعت  -1

240 1 تعداد طرحهاي پژوهشی در حوزه مسائل اجتماعی صنعت-2

- - تعداد نظرسنجی موثر از مردم  - 3
)نیروگاهها با مردم ارتباط مستقیم ندارد(                                                     

2248 3 نظرسنجی موثر  از کارکنان -4

1333 37 بازدید کنندگان ازسایت و تاسیسات فیزیکی -5
3821 42 جمع کل                                                                                              



بررسی ارتباط بین جو ایمنی و درك  
ریسک در نیروگاه رامین اهواز   موضوع نظرسنجی

نفر 550 حجم جامعه آماري
نفر 225 حجم نمونه

نظرسنجی موثر  از بازدیدکنندگان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر توانمند سازي کارکنان نیروگاه طرح پژوهشی 
رامین و تبیین جامعه شناختی آن

مرتبط با فعالیتهاي (پژوهش 
)روابط عمومی الف



بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر توانمند طرح پژوهشی 
سازي کارکنان نیروگاه رامین و تبیین جامعه شناختی آن مرتبط با فعالیتهاي (پژوهش 

)روابط عمومی الف



بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر توانمند سازي طرح پژوهشی 
کارکنان نیروگاه رامین و تبیین جامعه شناختی آن مرتبط با  (پژوهش 

)فعالیتهاي روابط عمومی الف



بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر توانمند سازي طرح پژوهشی 
کارکنان نیروگاه رامین و تبیین جامعه شناختی آن

مرتبط با  (پژوهش 
)فعالیتهاي روابط عمومی الف



نظرسنجی موثر  از بازدیدکنندگان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی
بازدید کنندگان از نیروگاه موضوع نظرسنجی

گروه 37 تعداد گروهها
نفر 1333 تعداد بازدید کنندگان
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نظرسنجی موثر  از کارکنان پژوهش  و افکار سنجی
سرویس ایاب و ذهاب موضوع نظرسنجی

نفر  1187 تعداد شرکت کنندگان
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نظرسنجی موثر  از کارکنان پژوهش  و افکار سنجی
کارگاه آموزشی آشنایی با شگردهاي  

جاسوسی و راهکارهاي دفع آن موضوع نظرسنجی

نفر  218 تعداد شرکت کنندگان



نظرسنجی موثر  از کارکنان پژوهش  و افکار سنجی

غذاي سلف سرویس موضوع نظرسنجی

نفر  843 تعداد شرکت کنندگان



بازدید هاي 
ویژه

بهمن و اسفند 
96

موضوعردیف

بازدید ریاست کل اداره بازرسی استان خوزستان 1

دبیر پدافند غیر عامل شرکت برق حرارتی  بازدید2

معاونت محترم وزیر نیرودر امور برق و انرژي –بازدید مهندس حائري 3

بازدید مدیران ارشد فنی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی4

96بهمن و اسفند –بازدید هاي ویژه  بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



بازدید هاي 
ویژه

1397

موضوعردیف
بازدید کارشناسان شرکت فوالد خوزستان  1
در مجلس شوراي اسالمی ) نمایند محترم مردم اهواز ، شهرستان باوي ( دکتر همایون یوسفی  بازدید2
بازدید امام جمعه معزز شهر مالثانی 3
)  و نظارت بر تولید شرکت مادر تخصصی  معاونت محترم هماهنگی( بازدید آقاي مهندس پیشاهنگ 4
 شهرستان باوي) ع(و امام علی ) ع(بازدید فرماندهان سپاه ناحیه امام حسن مجتبی 5
)فرماندهی محترم سازمان بسیج کارگري خوزستان (  بازدید سرهنگ نادري6
بازدید مدیر کل محترم هسته گزینش شرکت مادر تخصصی 7
)مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی ( بازدید مهندس مهرداد 8
) )عج(ولیعصر  7فرمانده محترم سپاه ( سردار خادم الشهدا  بازدید9
فرماندار محترم ( و دکتر حیدر کاظمی ) شهر شیبان امام جمعه معزز( بازدید حجت االسالم نواصر 10

شهرستان باوي 
مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی صنعت برق حرارتی ( یازدید جناب آقاي مهندس طرز طلب 11

و هیأت همراه )  کشو ر
و   )نماینده محترم مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبري ( بازدید حضرت آیت اهللا فرحانی 12

هیأت همراه 
مشاور محترم مدیرعامل و مسئول فرهنگی و دینی صنعت برق حرارتی ( قنبري  بازدید حجت االسالم13

)کشور 
)مدیرکل محترم روابط عمومی استانداري خوزستان ( رضوانی  بازدید آقاي دکتر14
استان خوزستان   بازدید مدیران رسانه هاي15
) مدیرکل محرتم پدافند غیرعامل صنعت برق حرارتی ( فر  بازدید آقاي مهندس شریفی16

97فروردین الی دي ماه –بازدید هاي ویژه  بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



96بهمن و اسفند -بازدید هاي عمومی

بازدید هاي 
عمومی
بهمن و 
اسفند 
1396

تعداد نفر  کننده بازدیدردیف
//  40شهید چمران  دانشگاه1
//  60دبستان هدایت 2
//  60دبستان موعود 3
//  51دبستان تالش 4
//  90آموزشگاه پاسداران ب 5
//  50دانشگاه شهید چمران 6
//  60دبیرستان هشترودي 7
//  34نوین صنعت  هنرستان8
//  50دانشکده شهداي هویزه 9
//  20دبستان بهار اندیشه 10
//  35دبیرستان اقبال نخبگان 11
//  35)ع(دبستان شاهد امام هادي 12
//  35دبیرستان پردیس 13

نفر  560جمع کل                                                                                            

بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



97فروردین الی دي ماه -بازدید هاي عمومی

بازدید هاي 
عمومی
1397

تعداد نفر  کننده بازدیدردیف
نفر   130علمی و فرهنگی شهید احمدي روشن   بازدید1
// 45نیروگاه زاگرس 2
// 34هنرستان غیرانتفاعی نوین صنعت  3
// 20)س(دبیرستان حضرت زینب 4
// 30سازمان استعدادهاي درخشان 5
// 65هنرستان شهید نبهانی 6
// 50 مؤسسه آموزشی عالی کارون7
// 35دانشگاه پیام نور اهواز 8
// 30آموزشگاه دخترانه قدس  9
// 60فرهنگیان  دبیرستان10
// 45جامعه اسالمی کارگران خوزستان 11
// 35)  ع(مسجد علی بن ابیطالب 12
// 35سپاه فرماندهی نیروي هوا و فضا ي13
// 35شهرستان باوي) ع(ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی 14
// 25علوم کشاورزي منابع طبیعی خوزستان  دانشگاه15

بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



97فروردین الی دي ماه -بازدید هاي عمومی

بازدید هاي  
عمومی
1397

تعداد نفر  کننده بازدیدردیف
نفر  30دانشگاه جامع علمی کاربردي اهواز 16
// 55دانشگاه فنی و حرفه اي شهید چمران اهواز 17
// 22علوم پزشکی–دانشکده بهداشت 18
// 35هنرستان بیت المقدس19
// 93دبیرستان پسرانه میثم تمار 20
// 45آموزشی مهر  مجتمع21
// 45دبستان نرجس 22
// 45دبستان دخترانه تالش23
// 240فنی و حرفه اي شهداي اهواز  آموزشکده24
//40هنرستان کیمیا25
// 50دانشگاه صنعتی هویزه26
// 140دبستان پسرانه فضیلت27
// 30دانشکده بهداشت 28
// 140فروردین 12دبستان 29
// 28دانشکده بهداشت–علوم پزشکی  دانشکده30

بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



97فروردین الی دي ماه  -بازدید هاي عمومی

بازدید هاي  
عمومی
1397

تعداد نفر  کننده بازدیدردیف
نفر 50)ع(امام حسین  دبستان دخترانه31
// 35آموزشگاه شهید میاحی32
// 50دبیرستان پسرانه شهداي ملی حفاري33
// 100)ب(آموزشگاه شهداي ویس 34
// 112دبستان دخترانه ریحانه35
// 50دبستان عالمه36
// 50)ع(دبستان شاهد امام هادي 37
// 80دبستان پروین اعتصامی38
// 21علمی کاربردي جامعه کارگران خوزستان39
// 30دبیرستان سراي حکمت40
// 25دانشکده نفت اهواز41
// 60هنرستان نوین صنعت42
// 50دبستان سمیه43
//  100هنرستان فنی فجر 44
// 140دبستان پسرانه رهنما45

بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



97الی دي ماه  97فروردین -بازدید هاي عمومی

بازدید هاي 
عمومی
1397

تعداد نفر  کننده بازدیدردیف
نفر 100)ع0دبستان حضرت علی اکبر 46
// 120دبیرستان پسرانه شهداي صنعت نفت47
// 100مهر خوبان دبیرستان48
// 10دانشکده بهداشت 49
// 35دبستان پسرانه قصر نور50
// 40شهرداري اهواز –دانشگاه جامع علمی کاربردي 51
// 110دوره اول – دبیرستان شهداي ملی حفاري 52

نفر 2980جمع کل                                                                                       

بازدید کننده گان از تاسیسات پژوهش  و افکار سنجی



1397الی دي ماه  1396بهمن ماه –نمودار بازدید هاي عمومی 
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زیر معیارها

و مستند سازي انتشارات 6

)ترجیحاً الکترونیکی(نشریه هاي درون سازمانی -1
تعداد بروشورهاي مدیریت مصرف-2
تعداد کتاب- 3
اطالعیه ها یا بیانیه هاي مختلف-4
پوستر یا کاتالوگ-5
تعداد تجارب مدیریتی یا فنی ثبت شده-6
تعداد مستندات تهیه شده از پروژه ها و رویدادها-7
کارت پستال-8
انتشارات فرهنگی -9



نسخهعنوانردیف

12000شماره 12) نخل و کارون ( انتشارنشریه داخلی نیروگاه رامین  ١
500انتشارکتاب گام بلند خودکفایی ٢
100محیط زیست نیروگاه رامین انتشاربروشور ٣
100پوستر طراحی و ساخت سیستم کنترل توربین نیروگاه رامین۴
100روغن روانکاري توربین نیروگاه رامین پوستر ساخت۵
100نیروگاه رامین   پوستر ساخت روغن هیدرولیک۶
100شده در نیروگاه رامین پوستر قطعات ساخته٧
100)به سفارش نیروگاه رامین ( شرکتهاي توانمند ایرانی پوستر قطعات ساخته شده توسط٨
1000کتاب تخصصی کاربردي رنگ آمیزي صنعتی در نیروگاهها   انتشار9
1000کتاب صیانت از  محیط زیست  10
1000کتاب راهنماي حفاظت محیط زیست در محل هاي کار11
1000آشنایی با بویلرهاي بخار   کتاب12
1000)تألیف مهندس غالمرضا محمودي ( کتاب رشد ترك و شکست پره توربین بخار 13

18100جمع کل                                                                                                                                                                         

و مستند سازي انتشارات



www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

تیراژ انتشارات روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز
  1397الی دي ماه  1396بهمن ماه 
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رسانی  از طریق تابلوهاي اطالع رسانی اطالع
1397الی دي ماه  1396بهمن ماه 

مجموع تشکر و  
تسلیت پژوهشی علمی و ورزشی فرهنگی اداري

126 40 8 18 35 25 تعداد



www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

1397–نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  -انتشار ماهنامه  نخل و کارون 



www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

1397–نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  -انتشار ماهنامه  نخل و کارون 



www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

1397–نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  -انتشار ماهنامه  نخل و کارون 



www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

1397–نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  -انتشار ماهنامه  نخل و کارون 



1397–نشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز  -انتشار ماهنامه  نخل و کارون 



کارت پستال انحصاري –انتشارات 



گزارش تخصصی ومصور   -انتشارات



پوستر  -انتشارات



پوستر  -انتشارات



پوستر  -انتشارات



تعداد زیر معیارها ردیف

تبلیغات 
)رسانه اي–محیطی ( 762 ...تبلیغات محیطی از جمله چاپ بنر ) تنوع(تعداد  1

16 تعداد اطالع رسانی بعمل آمده از طریق بیلبوردها 2

38 تعداد تبلیغات از طریق رسانه هاي محیطی 3

116 جمع کل                                                         



  1396بهمن و اسفند – ) رسانه اي–محیطی (تبلیغات 

موضوعردیفموضوعردیف

بنر آیین تحکیم اخوت و برداري  12هفته هواي پاك   بیلبورد1
کاروان راهیان نور   بنر اعزام13بیلبورد دهه مبارك فجر انقالب اسالمی  2
حجاب و عفاف  –بنر نشست دینی و فرهنگی 14روز زن  –) س(بیلبورد والدت حضرت فاطمه 3
بنر تسلیت همکاران  15بنر بازدید کارکنان از تاالب شادگان4
حاج قاسم مقدمی  بنر محفل انس با قرآن با حضور قاري16بنر برگزاري مسابقه بادبادکها و نقاشی ویژه هفته هواي پاك 5
بنر نشست دینی و فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب  17بنر مسابقات ورزشی ویژه دهه مبارك فجر انقالب اسالمی  6
بنر محکومیت تغییر پایتخت اسرائیل به قدس  18حاج جاسم حمید  –بنرتسلیت به شهید مدافع حرم 7
یاسوج  –بنر تسلیت به خانواده سانحه هوایی تهران 19بنر اطالعیه شهر خرید  8
حراست   -بنر کسب مقام ورزشی آقاي خداکرمی20دهه فجر  –بنر آیین عطر افشانی گلزار شهدا 9
گناوه  –اردوي بانوان  بنر21بهمن   22بنر راپیمایی 10
بنر اردوي پاالیشگاه آبادان  22بنر جشنواره مسابقات ورزشی دهه مبارك فجر  11



  1397– ) رسانه اي–محیطی (تبلیغات 

موضوعردیفموضوعردیف
)ع(والدت حضرت امام محمد باقر  بنر39تبریک عید و شعار سال–بمناسبت سال تحویل  بیلبورد23

فرا رسیدن ایام عید سعید فطر بنر 40)ع(بنر والدت امام علی 24

فرا رسیدن عید غدیربنر41)ص(بنر مبعث پیامبر اکرم 25

هفته دفاع مقدس  بنر42خرداد   15- )ره(بنر رحلت امام خمینی 26

محرم الحرام –تاسوعا و عاشوراي حسینی بنر43)ع(بنر شب هاي قدر و شهادت امام علی 27

)ع(و امام رضا  و شهادت امام حسن مجتبی) ص(بنررحلت پیامبر اکرم44بنر فرا رسیدن ایام عید سعید فطر 28

هفته بسیج مستضعفان  بنر45)  ع(بنر والدت حضرت اباالفضل العباس 29

)ع(والدت امام حسین  بنر46)ع(بنر والدت حضرت امام محمد تقی 30

) ع(والدت حضرت امام سجاد  بنر47)ع(و امام رضا  و شهادت امام حسن مجتبی) ص(رحلت پیامبر اکرم31

  بیلبوردي–) عج(بنر والدت امام زمان 48بنر هفته بسیج مستضعفان  32

بنر سالروز آزاد سازي خرمشهر 49و آغاز هفته وحدت )ص(بنر میالد پیامبر 33

) ع(امام حسن  بنر والدت50بنر هفته هواي پاك  34

)ع(صادق  بنر شهادت امام جعفر51بنر تبریک سال نو 35

)س(بنر والدت حضرت معصومه 52)س(بنر والدت حضرت زینب 36

)ع(بنر شهادت حضرت امام محمد تقی 53)ص(مبعث پیامبر اکرم بنر 37

بنر عید سعید قربان54خرداد 15–) ره(بنر  رحلت امام خمینی 38



موضوعردیفموضوعردیف
حاج قاسم مقدمی  بنر محفل انس با قرآن با حضور قاري70حاج جاسم حمید  –بنرتسلیت به شهید مدافع حرم 55
بنر رواهپیمایی روز جهانی قدس  71بنر اطالعیه شهر خرید  56
وزارت نیرو –بنر چهاردهمین جشنواره قرآنی فرزندان همکار 72دهه فجر  –بنر آیین عطر افشانی گلزار شهدا 57
محرم الحرم  –صلواتی  بنر برگزاري ایستگاه73بهمن   22بنر راپیمایی 58
دي در محکومیت فتنه گران   13 بنر راهپیمایی74بنر نشست دینی و فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب  59
بنر موکب در مرز چزابه و شلمچه برا ي زائرین اربعین  75بنر محکومیت تغییر پایتخت اسرائیل به قدس  60
هر سه شنبه  –بنر جلسه تفسیري قرآن کریم 76یاسوج  –بنر تسلیت به خانواده سانحه هوایی تهران 61
عطر افشانی و غبار روبی مسجد بمناسبت ماه مبارك   بنر77حراست   -بنر کسب مقام ورزشی آقاي خداکرمی62

رمضان  
کاروان راهیان نور   بنر اعزام78گناوه  –اردوي بانوان  بنر63
حجاب و عفاف  –بنر نشست دینی و فرهنگی 79بنر اردوي پاالیشگاه آبادان  64
بنر رواهپیمایی روز جهانی قدس  80بنر آیین تحکیم اخوت و برداري  65
عطر افشانی و غبار روبی مسجد بمناسبت ماه مبارك   بنر66

وزارت نیرو –بنر چهاردهمین جشنواره قرآنی فرزندان همکار 81رمضان  

محرم الحرم  –صلواتی  بنر برگزاري ایستگاه82کاروان راهیان نور   بنر اعزام67
هر سه شنبه  –بنر جلسه تفسیري قرآن کریم 83حجاب و عفاف  –بنر نشست دینی و فرهنگی 68
بنر هاي تسلیت به همکار  84حاج نعمیم وطن ویس  بنر تسلیت بمناسبت درگذشت همکار بازنشسته69

  1397– ) رسانه اي–محیطی (تبلیغات 



  1397– ) رسانه اي–محیطی (تبلیغات 

موضوعردیفموضوعردیف
بنر باشگاه فرهنگی ورزشی نیروگاه رامین 93) ع(والدت امام موسی کاظم  بنر85

بنر حضور کارکنان و حلقه هاي صالحین در نماز جمعه اهواز  94)  ع(بنر شهادت امام سجاد 86

بنر کسب مقام دوم مسابقات قرآنی وزارت نیرو توسط سیدصادق موسوي 95) ع(بنر اربعین حسینی 87

بنر ارزیابی عملکرد حوزه شهید صالحی نژاد توسط سپاه ناحیه امام 96)  ع(بنر شهادت امام رضا 88
شهرستان باوي ) ع(حسن مجتبی 

بنر آیین عطر افشانی گلزار شهدا97) ع(بنر شهادت امام حسن عسکري 89

بنر نشست دینی و فرهنگی با محوریت عفاف و حجاب  98) ع(و امام جعفر صادق ) ص(بنر میالد پیامبر 90

بنر  اطالعیه مسابقات ورزشی ویژه دهه مبارك فجر انقالب اسالمی 99)  عج(نیمه شعبان و میالد حضرت مهدي  بیلبورد91

دي   9بنر گرامیداشت 100هفته هواي پاك بیلبورد92



نسبت به مدت مشابه   97درصدي در چاپ و نصب بنر و پالکارد در سال 50صرفه جویی و کاهش 
بدلیل صرفه جویی ونگهداري اقالم سنوات قبل و راه اندازي کانال رسمی خبر و اطالع رسانی  

نیروگاه در محیط سروش     

  1397الی دي ماه  1396بهمن ماه – ) رسانه اي–محیطی (تبلیغات 
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زیر معیارها ردیف

مدیریت و 
برنامه ریزي 8

درصد حصول اهداف و برنامه هاي عملیاتی 1
درصد استقرار مدیریت دانش در فعالیتهاي روابط عمومی 2

کسب رتبه هاي استانی  3
با روابط عمومی سایر سازمانها) Benchmarking(انجام بهینه کاري  4



مشخصات  مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   

عضویت هاي   عنوان مهارتقرارداد دائمنوع استخدامسلطانعلینام   
سازمانی

مدیرروابط عمومی پست سازمانیصحنعلی زادهنام خانوادگی 
آشنایی با زبان  -

انگلیسی
آشنایی با زبان عربی-
مهارتهاي کا مپیوتر-
مجري صحنه -
خبرنگار-
فعال فرهنگی -
مدیریت رسانه   -

عضوشوراي  -
معاونین ومدیران

عضو شوراي   --
دینی وفرهنگی

عضوي کمیته  -
سفرهاي خارجی

مسئول امور بین  -
الملل

عضو کارگروه   -
واگذاري اطالعات

عضو کمیته ورزش-
عضو شوراي   -

فرماندهی حوزه  
بسیج

سال 17سابقه کار در صنعت برق1840727985شماره ملی 

سال 14در روابط عمومی سابقه کار مرد جنسیت

مدیرعامل مقام ارشد58/10/10تاریخ تولد

06134475087شماره دفتر کار  متاهل تاهل

کارشناس ارشد علوم  مدرك تحصیلی 
09163190654شماره همراهاجتماعی



ساختار  پرسنلی  دفتر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز 

همراه -ش نوع استخدامسمتمدرك تحصیلینام و نام خانوادگی

سلطانعلی 
صحنعلی زاده

ارشد علوم   کارشناسی
09163190654قرارداد دائممدیر روابط عمومیاجتماعی

کارشناسی روابط عمومی شهروز تقی پور
شرکتیکارشناسالکترونیک

09168083122پیمانکار

کارشناس  کارشناسی روابط عمومیداوود سلیمانی
  

شرکتی
09165095239پیمانکار

تمامی کارگزاران روابط عمومی تحصیالت مرتبط با عرصه روابط عمومی دارند



2
سمتمدرك تحصیلیعنوان کسب شدهنام و نام خانوادگی

روابط عمومی شرکتهاي زیرمجموعه  برتر  مدیرسلطانعلی صحنعلی زاده
شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

ارشد   کارشناسی
علوم اجتماعی

مدیر  
روابط عمومی

زیرمجموعه  شرکتهاي  روابط عمومیبرتر  کارشناسداوود سلیمانی3
شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

کارشناسی روابط  
عمومی

کارشناس و
جانشین مدیر

روابط عمومی 

در پانزدهمین دوره مسابقات صنعت آب  )زیر نظر روابط عمومی (قرآنی و پژوهش هاي قرآنی   کسب مقام اول تیم4
مسابقات کشوريراهیابی به و برق خوزستان و 

)مسابقات قرآنی وزارت نیرو( نویسی  کسب مقام اول تیم قرآنی نیروگاه رامین در بخش مقاله5

سالارزیابی کنندهعنوان کسب شدهنام واحدردیف

روابط عمومی نیروگاه1
رامین اهواز 

روابط عمومی برتر شرکتهاي 
زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی  

تولید برق حرارتی

هیئت داوران دومین جشنواره و  
ارزیابی روابط عمومی هاي 
شرکتهاي تولید برق حرارتی

1397اردیبهشت 

کسب رتبه هاي استانی و کشوري  مدیریت و برنامه ریزي 8



زیر معیارها

حضور در فضاي 
مجازي و جریان سازي 

خبري از طریق 
شبکه هاي اجتماعی

9

دارا بودن سایت خبري مستقل-1

دارا بودن نشریه الکترونیکی  -2
   Domainدر  (دارا بودن پست الکترونیکی مستقل براي روابط عمومی - 3

)هاي مختلف وهر استفاده و خدمت رسانی دیگر در فضاي دیجیتال
دارا بودن بستر شبکه هاي اجتماعی جهت نشر محتوا  -4

دارا بودن سیستم ارسال پیام کوتاه-5
از شبکه هاي  (تعداد گزارشهاي ارسال شده به روابط عمومی وزارت نیرو -6

)اجتماعی
تعداد اخبار گزارشهاي منتشر شده در شبکه هاي اجتماعی استان-7



لوگوشرح  ارتباطات الکتروینک  ردیف

www.raminpower.irاهواز   سایت اینترنتی نیروگاه رامین1

www.ramin.webداخلی نیروگاه رامین اهواز   پورتال2

prrppa@دفتر روابط عمومی پیام رسان داخلی سروش کانال3

prrppa@اینستاگرام نیروگاه رامین اهواز   پیج4

30004563  نیروگاه رامین سامانه انحصاري پیام کوتاه روابط عمومی5

نشریه داخلی  -نخل کاروننشریه داخلی نیروگاه رامین اهواز QR فایل6
نیروگاه رامین  

radioprrppa@  رادیو اینترنتی رامین                                               7

تعداد گزارشهاي ارسال شده به روابط عمومی وزارت نیرو 8
خبر24)از شبکه هاي اجتماعی(

اخبار گزارشهاي منتشر شده در شبکه هاي اجتماعی 9
خبر116استان

حضور در فضاي مجازي و جریان سازي خبري از طریق شبکه هاي اجتماعی



سایت اینترنتی نیروگاه رامین اهواز 
www.raminpower.ir

www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   



پورتال داخلی نیروگاه رامین اهواز   

www.ramin.web

www.raminpower.irروابط عمومی نیروگاه رامین اهواز   



کانال خبري و اطالع رسانی نیروگاه رامین از نگاه آمار

1397اردیبهشت : ـ زمان آغاز رسمی کانال 
سروش:    بستر پیام رسان  -

نفر   532:   ـ تعداد مشترکین 
%  75:   ـ ضریب نفوذ 

عدد 1269:  تولید محتوا واخبار ـ 
:شامل

فنی و مهندسی -ـ اخبارتولیدي
دینی و فرهنگی -ـ اخبار تولیدي

)  تبریک موفقیت یا تسلیت فردي ( ـ اطالع رسانی موضوعات همکاران 
ـ اطالعیه هاي فرهنگ سازي و عمومی

ـ انتشار گزارش فعالیتهاي خاص و شاخص

1397/10/30چهارشنبه  : آمار موخذه خبر  4/8:   ـ نسبت تولید خبر در روز 
کانال سروش نیروگاه رامین از لحاظ تولید محتوا وخبر وهمچنین 

./تعداد مشترکین پیشگام صنعت برق حرارتی می باشد



موضوعردیف

)س(تبریک والدت حضرت زینب 1

)س( شهادت حضرت فاطمه2
ایام اهللا دهه مبارك فجر انقالب اسالمی   تبریک فرا رسیدن3
 بهمن و دعوت به راهپیمایی 22تبریک 4
)  ره(تولد حضرت امام خمینی –)س(تبریک والدت حضرت فاطمه 5

)ع(تبریک والدت حضرت امام محمد باقر 6

  96بهمن و اسفند –اطالع رسانی از طریق ارسال پیام کوتاه 



موضوعردیف

97/5/7اطالعیه تعطیلی روز یکشنبه 1

ایمنی و آتش نشانی   مناقصه2
سرپرست محترم نیروگاه رامین   گفتگوي زنده رادیویی3
روز خبرنگار –مرداد ماه  17تبریک 4
)مقابله با آن  تخلیه تلفنی و راهکارهاي( دعوت به سمینار 5

تبریک عید سعید عدیر خم  6

)دهه اول محرم الحرام ( برگزاري مراسم زیارت عاشورا 7
مالقات عمومی با مدیر عامل  لغو شدن روز8
برگزاري جلسه شوراي هماهنگی حراست هاي صنعت آب و برق  9

  1397– اطالع رسانی از طریق ارسال پیام کوتاه 



  1397– اطالع رسانی از طریق ارسال پیام کوتاه 

تعداد کل پیام ها  تعداد پیام  کننده تعداد دریافت

1876425947

30004563
نمودار اطالع رسانی از طریق ارسال پیام کوتاه

  1397الی دي ماه  1396بهمن ماه 
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زیر معیارها زیر معیارها ردیف

جشنواره و نمایشگاه ، 
همایش و سمینار 10

4 تعداد نمایشگاه هاي برگزار شده 1

1 -تعداد حضور در نمایشگاه هاي داخلی
ملی  2

- تعداد حضور در نمایشگاه هاي خارجی 3
تعداد جشنواره ها یا مسابقات فرهنگی 

برگزار شده 4



1397

موضوعردیف

)گرامیداشت هفته دفاع مقدس ( برپایی نمایشگاه نوشت افزار و کتاب 1

مهر  7–و آتش نشانی  برپایی نمایشگاه ایمنی2

نمایشگاه توانمندي هاي نیروگاه و شرکتهاي شهرستان باوي برپایی3

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران  4
)بین المللی تهران نمایشگاه دائمی( 

نمایشگاه هاي برگزار شده
جشنواره و نمایشگاه ، 

همایش و سمینار و مسابقات 
فرهنگی

10



موضوعردیف

سمینار تخصصی آموزش قوانین ایمنی بهداشت و محیط زیست  1

ترانس   سخنرانی تخصصی آشنایی با آنالیزور روغن2

)شوراي پنجم( برگزاري مراسم تحلیف شوراي اسالمی روستایی بخش ویس و شیبان 3

با موضوع جمع آوري کمکهاي نقدي و غیرنقدي با زلزله زدگان غرب کشور   همایش گلریزان4

جلسه شوراي قشر بسیج کارگري شهرستان باوي به میزبانی روابط عمومی نیروگاه رامین   میزبانی اولین5

 
سخنرانی ها ي برگزار  – همایشها –سمینارها 

1396بهمن و اسفند  - شده در نیروگاه رامین اهواز
جشنواره و نمایشگاه ، همایش 

و سمینار و مسابقات فرهنگی 10



موضوعردیف
برگزاري دومین همایش روابط عمومی  هاي صنعت برق کشور  1
)شناخت و تحلیل فرق نوظهور (برگزاري سمینار 2
) امنیت و شگردهاي تخلیه تلفنی ( برگزاري دور آموزشی 3
)  گرامیداشت دهه والیت( برگزاري نشست بصیرت افزایی و آگاه سازي 4
وهابیت   برگزاري سمینار5
برگزاري تفسیر موضوعی قرآن کریم  6
با حضور  –آزادسازي خرمشهر – گویی سوم خرداد  برگزاري مراسم خاطره7

سال دفاع مقدس   8احدي از فرماندهان 

  7محترم ولی فقیه در الشکر  نماینده( سخنرانی حجت االسالم توکلی 8
)  ره(خرداد و رحلت امام  15سالروز قیام ) ( عج(ولیعصر 

)گرامیداشت دهه کرامت ( حسینی  سخنرانی حجت االسالم9
برگزاري سمینار آموزشی حجاب و عفاف  10

برگزاري سمینار آموزشی آشنایی با شگردهاي جاسوسی در صنعت با  11
مشارکت مدیریت حراست نیروگاه

برگزاري دومین سمینار علمی پژوهشی بسیج  با همت پایگاه بسیج نیروگاه  12
رامین  

انجام سخنرانی مذهبی با محوریت واقعه غدیر وامامت با حضور سید احمد حسینی 13
طباطبایی امام جماعت نیروگاه رامین

 
سخنرانی ها ي – همایشها –سمینارها 

1397-برگزار شده در نیروگاه رامین اهواز

جشنواره و نمایشگاه ، 
همایش و سمینار و مسابقات 

فرهنگی
10



موضوعردیف

)امام جماعت نیروگاه –حجت االسالم حسینی ( سخنران  –کریم  جلسه تفسیر آیات قرآن14

در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه اي شرکت هاي تولیدي  H.S.Eبرپایی نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی 15

با حضور حجت االسالم حسینی فر و مشارکت بانوان شاغل » اسالمی  سبک زندگی« برگزاري سمینار 16

سالن اجتماعات گیت بوستان   »آشنایی با آسیب هاي مجازي « حضور همکاران در همایش 17

و روز پرستار  ) س(زینب  به مناسبت سالروز میالدحضرت) امام جماعت نیروگاه (سخترانی حجت االسالم حسینی 18

برگزاري اولین همایش تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت برق حرارتی به میزبانی نیروگاه رامین 19

ویژه صنعت آب و برق » هاي اطالعاتی  آشنایی با شیوه ها و شگردهاي جاسوسی سرویس« حضور همکاران در سمینار آموزشی 20
سالن آمفی تأتر سازمان آب و برق –خوزستان 

» مراقبت ها در سفرهاي خارجی « برگزاري دوره آموزشی 21

ورزشگاه ( بسیجیان اهواز » اقتدار ،وحدت و ایستادگی و پیشرفت«عظیم  حضور جمعی از بسیجیان نیروگاه رامین در گردهمایی22
)هزار نفري فوالد خوزستان 30

در رشته تحقیق موضوعی توسط آقاي مهندس محمد سالمی  کسب مقام اول مسابقات قرآنی23

اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان و امدادگران خوزستان   برگزاري24
)شهریور اهواز 31یادواره شهداي حادثه تروریستی –گرامیداشت هفته آتش نشانی و ایمنی ( 

)رزه با استکبار جهانی =روز دانش آموز و مبا(آبان  13 حضور پر شور فرزندان کارکنان نیروگاه رامین در مراسم25

سخنرانی ها ي برگزار  – همایشها –سمینارها 
1397- شده در نیروگاه رامین اهواز

جشنواره و نمایشگاه ، همایش و 
سمینار و مسابقات فرهنگی 10
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موضوع ردیف

گرامیداشت دهه مبارك فجر انقالب اسالمی - ورزشی جشنواره فرهنگی برگزاري            1
  1396بهمن 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس - ورزشی جشنواره فرهنگی برگزاري2

گرامیداشت هفته بسیج کارگري - ورزشی جشنواره فرهنگی برگزاري3

گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین - ورزشی جشنواره فرهنگی برگزاري4

5
گرامیداشت نکوداشت مقام خبرنگار  - ورزشی جشنواره فرهنگی برگزاري

با مشارکت مدیران ، خبرنگاران و اصحاب رسانه خوزستان به میزبانی روابط عمومی نیروگاه رامین

»یلدا با طالیه داران تولید« برگزاري جشنواره فرهنگی اجتماعی 6

»خانواده ونیروگاه « برگزاري جشنواره فرهنگی تفریحی  7
)حضور خانوادههاي همکاران در  محل نیروگاه درروزهاي جمعه(

ورزشی –برگزاري جشنواره فرهنگی 
1397

 

جشنواره و نمایشگاه ، همایش 
و سمینار و مسابقات فرهنگی 10



زیر معیارها

  
نو آوري و خالقیت 11

ایده ، طرح اجرائی و  نوآوري در زمینه فعالیت هاي فرهنگ   -

سازي و روابط عمومی
،) فیلم تکمیل پروژه( Time lapsتهیه  -
ساخت ماکت -
...)تهیه عکس پانوراما و  -
تالیف و ترجمه کتاب  و مقاله در زمینه روابط عمومی -
کسب جایزه در کنفرانس هاي ملی و بین المللی در موضوعات   -

روابط عمومی



تحسین شده از سوي مدیران کل روابط عمومی برق حرارتی وتوانیر( 

)از ایده تا اجرا و بازخورد (  
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز

تحسین شده از سوي مدیران کل روابط عمومی برق حرارتی وتوانیر( 

barghmehrabani@

ایده ، طرح اجرائی و  نوآوري در زمینه فعالیت هاي فرهنگ سازي و روابط عمومی   
نو آوري و 

خالقیت
11

”برق مهربانی“ راه اندازي کمپین اجتماعی  



کمپین برق مهربانی

barghm
ehrabani

@

با افزایش بی سابقه گرماي اولین روزهاي

تابستان که منجر به افزایش مصرف 

انرژي برق و بروز خاموشی هاي ناخواسته در 

شبکه برق کشور گردید ، این کمپین اجتماعی بمنظور دعوت 

مردم به صرفه جویی در مصرف برق بصورت 

.خودجوش در فضاي مجازي  مطرح و ایجاد گردید 

تولید محتواي رسانه اي و ارائه راهکارهاي کاربردي مدیریت مصرف انرژي  
، وزارت نیرو برق مهمترین برنامه این کمپین اجتماعی بود که مورد استقبال 

.قرار گرفت مردم و رسانه ها 



barghmehrabani@

تعین نام  کمپین نیز ، با در نظر گرفتن جامعه هدف و بر اساس 
رعایت مقوله هاي اجتماعی پس از  بررسی هاي متعدد  و 

کارشناسی شده انتخاب گردید 

بعنوان یکی از مهمترین و حیاتی ترین نیاز هر جامعه:  برق

با توجه به  مقوله هاي ذاتی ، انسانی ، فرهنگی ، و همه گیر بودن  : مهربانی
مردم یک جامعه با صرفه جویی در انرژي برق ، : در واقع می توان گفت . انتخاب گردید 

خود را با همه آحاد جامعه بویژه مناطقی که داراي محدودیت هاي  همدلیو  مهربانی
تولید ، انتقال و توزیع این انرژي حیاتی می باشند تقسیم می کنند تا همه  امکان و فرصت 

.برخورداري و استفاده از این انرژي ارزشمند را داشته باشند 



مدل اجرایی کمپین برق مهربانی

پیام

رسانه

کمپین
برق مهربانی 

فرستنده

مخاطب

بازخورد

barghmehrabani@

هدف



تعداد زیر معیارها ردیف

ارتباطات درون 
سازمانی 12

64 مذهبی و ملی مناسبتهاي برگزاري 1
11 فرهنگی اردوهاي برگزاري 2

87 همکاران بین مصرف مدیریت و سازي فرهنگ 3
12 فرهنگی مسابقات برگزاري 4
5 )همکاران خانواده براي( فرهنگی هاي جشن برگزاري 5

 کل جمع                                                                 180



موضوع  ردیفموضوعردیف
مولودي خوانی توسط  -)س(والدت حضرت زینب 1

جاسم حمید   شرکت در مراسم شهید مدافع حرم حاج9مداح اهل بیت

با محوریت عفاف و حجاب   نشست دینی و فرهنگی10شهادت حضرت زهرا به روایتی–آغاز ایام فاطمیه 2
اخوت و برادري   شرکت در آیین تحکیم11ایام دهه فجر انقالب اسالمی   آغاز3
برگزاري مراسم یادبود و ختم همکاران درگذشته  12پیروزي انقالب اسالمی  4
آذین بندي نیروگاه و محوطه بیرونی بمناسبت آغاز ایام اهللا دهه  13)س(شهادت حضرت زهرا 5

فجر انقالب اسالمی  
البنین و روز تکریم مادران شهیدان و   وفات حضرت ام6

بهمن به همکاران شیفت در حال انجام کار   22تبریک فرا رسیدن 14همسرانشان
مدیر روابط عمومی با اهدا دسته گل و اهداء شیرینی   با حضور

سه شنبه هر هفته  –موضوع قرآن کریم  برگزاري جلسه تفسیري15و روز زن  ) س(حضرت فاطمه  والدت7

  هماهنگ سازي و تأکید بر ضوابط پوشش اسالمی برادارن و خواهران16)ع(حضرت امام محمد باقر  والدت8
همکار  
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موضوع  ردیفموضوعردیف
تفسیر موضوعی قرآن کریم17

سالروز آزادسازي خرمشهر "سوم خرداد27با ارائه حجت السالم حسینی امام جماعت نیروگاه رامین اهواز

آیین نکوداشت سالروز فتح خرمشهر روز حماسه ،ایثار ومقاومت 28در ویس) عج(جشن بزرگ میالد حضرت مهدي 18
برگزار گردید

امام "تفسیر موضوعی قرآن کریم با ارائه حجت السالم حسینی 29مراسم گرامیداشت بسیج کارگري 19
"جماعت نیروگاه رامین اهواز

آیین زیارت قبور مطهر شهداي مدافع حرم ومدافع حریم والیت 30غبار روبی گلزار شهدا بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج کارگري20
.شهرستان باوي

سیاسی جمعه-حضور بسیجیان نیروگاه رامین در نماز عبادي21
بنیانگذار کبیر انقالب )ره(سالگرد رحلت حضرت امام خمینی : 31)گرامیداشت هفته بسیج کارگري(

اسالمی وگرامیداشت یاد وخاطره حماسه پانزدهم خرداد

32السالم علی شهر رمضان المبارك22
ولی عصر  7سخنرانی حجت السالم توکلی نماینده ولی فقیه در لشکر 

نیروگاه )/ ره(خرداد و رحلت امام خمینی 15بمناسبت سالروز قیام 
رامین اهواز

آیین غبارروبی وعطر افشانی نمازخانه نیروگاه رامین به میمنت حلول  23
.واستقبال از ماه میهمانی خدا

.دیدار سرپرست جدید نیروگاه با ائمه جمعه شهرهاي شهرستان باوي33

شهرستان باوي )ع(حضور وبازدیدفرماندهان سپاه ناحیه امام حسن 34ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو 24
اهواز از نیروگاه رامین)ع(وامام علی 

)قرات روزانه یک جزء قرآن کریم(طرح تالوت نور25
در نیروگاه رامین اهواز) ویژه ماه مبارك رمضان (

حضور انقالبی کارکنان نیروگاه رامین در روز کرامت قدس شریف 35
وبرائت از رژیم غاصب صهیونیسم

امام جماعت "تفسیر موضوعی قرآن کریم با ارائه حجت السالم حسینی 26
"نیروگاه رامین اهواز

توزیع عمومی دعاي قنوت عید فطر توسط روابط عمومی نیروگاه رامین36



موضوع  ردیفموضوعردیف

37
ویژه سالروز شهادت حضرت  "محفل انس با قران"مراسم معنوي

"ع"امام جعفر صادق 
با حضور قاري برتر جهان اسالم،حاج قاسم مقدمی

نشست بصیرت افزایی و آگاه سازي 46
بمناسبت گرامیداشت دهه والیت "

38
مقام اول مسابقات قرآنی رشته مفاهیم در سیزدهمین دوره  

مهندس سید صادق "مسابقات جامعه تالش وکار خوزستان به 
از نیروگاه رامین "موسوي 

47
نشست بصیرت افزایی و آگاه سازي

بمناسبت گرامیداشت دهه والیت با حضور کارکنان نیروگاه   "
رامین در محل نمازخانه  

سخنرانی حجت السالم حسینی؛ امام جماعت نیروگاه در خصوص 39
آیین تجلیل از آزاده سرافراز نیروگاه رامین48گرامیداشت دهه کرامت

تقدیر از بانوان برتر حجاب نیروگاه رامین40
در حاشیه سمینار آموزشی حجاب وعفاف  

حضور کارکنان نیروگاه رامین در مراسم تشییع باشکوه شهید 49
مدافع امنیت ، شهید عادل الهایی

آیین استقبال از کاروان زیر سایه خورشید خدام حرم رضوي در 41
نیروگاه رامین

انجام سخنرانی مذهبی با محوریت واقعه غدیر وامامت با حضور 50
سید احمد حسینی طباطبایی امام جماعت نیروگاه رامین

در محل نمازخانه  "زیر سایه خورشید رضوي"برگزاري آیین معنوي 42
.نیروگاه رامین

در محله مویلحه بخش ویس با  "عید غدیر"برگزاري جشن بزرگ 51
حضور خانواده کارکنان و مشارکت نیروگاه رامین

استقبال پرشور کارکنان نیروگاه رامین اهواز از کاروان خادمان حرم  43
)ع(مطهر رضــوي 

نمایشگاه کتاب و نوشت افزار 52

دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان ) استانی(مرحله دوم 44
وهمسران کارکنان وزارت نیرودر خوزستان

)ویژه ایام محرم الحرام (  برگزاري مراسم روحبخش زیارت عاشورا53

در محله مویلحه بخش ویس با  "عید غدیر"برگزاري جشن بزرگ 54برگزاري مراسم روحبخش زیارت عاشورا 45
حضور خانواده کارکنان و مشارکت نیروگاه رامین
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موضوع  ردیفموضوعردیف

فصل سوم ) شور حسینی ، ترنم اشک(  برگزاري مسابقه عکاسی55
بمناسبت   استقبال از همکاران با توزیع شیرینی60)ویژه ایام محرم الحرام( 

گرامیداشت هفته بسیج 

تشییع شکوهمند شهداي حادثه تروریستی رژه اهواز مراسم56
حضور حماسی کارکنان نیروگاه رامین در حرم علی ابن مهزیار 61)تجدید میثاق کارکنان نیروگاه رامین با نهضت عاشورا( 

)روز تجدید پیمان با والیت( دي  9گرامیداشت  اهوازي به مناسبت

شهید حاج حسین (استقبال خودجوش کارکنان از پیکر مطهر 57
و  ) س(به مناسبت میالد حضرت زینب ( تقدیر از پرستاران شاغل 62شهداي حادثه تروریستی رژه اهواز) منجزي

روز نکوداشت مقام پرستار 

-و عطرافشانی گلزار شهداي دفاع مقدس آیین غبارروبی58
از همکاران با توزیع شیرینی استقبال63) گلزار شهداي ویس( مدافعین حرم 

)به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج (  

کسب مقام اول مسابقات قرآنی در رشته تحقیق موضوعی توسط 59
آیین زیارت قبور مطهر شهداي شهر ویس  برگزاري64آقاي مهندس محمد سالمی 

)گرامیداشت هفته دفاع مقدس( 
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1396بهمن و اسفند - برگزاري مسابقه فرهنگی 
 

ارتباطات درون سازمانی  12

1396

مجموع شرکت  موضوعردیف
کننده

تعداد برندگان و 
جوایز اهداء شده 

نفر 42نفر 32برگزاري مسابقات قرآن وزارت نیرو فرزندان همکار در  دومرحله 1
جاده -مسابقه نقاشی بمناسبت هفته هواي پاك برگزاري2

نفر 6نفر 50ساحلی

-بمناسبت هفته هواي پاك برگزاري مسابقه پرواز بادبادکها3
نفر 14نفر100جاده ساحلی 

بمناسبت ایام اهللا ” من انقالبی ام“برگزاري مسابقه فرهنگی 4
نفر   40نفر 730دهه مبارك فجر انقالب اسالمی  

نفر   112نفر 912کل جمع                                                                                      



رد
شرکت   مجموعموضوع  یف 

کننده
تعداد برندگان و 

 جوایز اهداء
شده

جایزه نوع

کارت هدیه  216)سفره افطار ما ( .مسابقه فرهنگی،عکاسی5
ریالی1/000/000

کارت هدیه  53830)  ویژه ماه مبارك رمضان) ( 3(مسابقه فرهنگی ضیافت الهی6
ریالی1/000/000

برگزاري دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان وزارت 7
بر اساس مصوبه شوراي  6032)مرحله شرکتی(نیرو

نیرو فرهنگی وزارت

کارت هدیه  31114مسابقه کتابخوانی و نقاشی گرامیداشت هفته حجاب و عفاف8
ریالی1/000/000

برگزاري مسابقه کتابخوانی و نقاشی گرامیداشت هفته حجاب 9
کارت هدیه  176و عفاف

ریالی1/000/000

کارت هدیه  28618ارسال پیامک -مسابقه کتابخوانی10
ریالی 500/000

کارت هدیه  2414›› شور حسینی ، ترنم اشک ‹‹  مسابقه عکاسی 11
ریالی1/000/000

کارت هدیه  6540برگزاري جشنواره پرواز  بادبادکها12
ریالی 500/000

1322160جمع کل                                                                                         

1397- برگزاري مسابقه فرهنگی 
 

ارتباطات درون سازمانی  12



نمودار برگزاري مسابقات فرهنگی
1397الی دي ماه  1396بهمن و اسفند ماه 
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1396

موضوعردیف

بستري شده در بیمارستان توسط مدیر روابط عمومی و جمعی از همکاران  عیادت از همکاران1

"سیاوش ومحمدعلی یارعلی"دیدار جمعی از معاونین ومدیران نیروگاه رامین با خانواده معزز شهیدان 2

کربال -دیدار جمعی از مدیران بسیجی نیروگاه رامین با سردار سرتیپ احمد خادم سیدالشهدا فرماندهی قرارگاه جنوب3

1396بهمن و اسفند –برنامه ریزي دیدارهاي برون سازمانی  نیروگاه رامین اهواز 



1397

موضوعردیف
)امام جمعه معزز شهر ویس ( مدیرعامل نیروگاه با حجت االسالم  حاج آقا آفرین  دیدار1
)امام جمعه معزز شهرمالثانی( مدیرعامل نیروگاه با حجت االسالم  حاج آقا امیري فرد دیدار2
)امام جمعه معزز شهر شیبان  ( مدیرعامل نیروگاه با حجت االسالم حاج آقا نواصر   دیدار3
مدیرعامل نیروگاه با فرمانداري محترم شهرستان باوي  دیدار4
)ریاست محترم دادگستري شهرستان باوي ( مدیرعامل نیروگاه با جناب آقاي نورآبادي  دیدار5
)دادستان محترم شهرستان باوي ( مدیرعامل نیروگاه با جناب آقاي موسوي  دیدار6
شهرستان باوي ) ع(فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی ( مدیرعامل نیروگاه با سرگرد موسوي  دیدار7

با رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی شرق اهواز  مدیرعاملدیدار8
)گرامیداشت هفته نیروي انتظامی( با فرماندهی محترم ناحیه انتظامی شهرستان باوي  مدیرعاملدیدار9
)گرامیداشت هفته بسیج( » شهید کاووس شیري« دیدار مدیرعامل با خانواده معزز شهید همکار 10
)تعامالت برون سازمانی( دادستان جدید شهرستان باوي  دیدار مدیرعامل با11

1397–برنامه ریزي دیدارهاي برون سازمانی  نیروگاه رامین اهواز 



نمودار برنامه ریزي دیدارهاي برون سازمانی  نیروگاه رامین اهواز
1397الی دي ماه  1396بهمن ماه 
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1397– مالقات عمومی کارکنان با مدیرعامل 

139713961395سال 

158189164 تعداد نفر

نمودار مالقات عمومی کارکنان با مدیرعامل
1397الی دي ماه  1396بهمن و اسفند ماه 
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1396برگزاري جشن هاي ملی و مذهبی 

1396

موضوعردیف

96بنیانگذار انقالب اسالمی و توزیع عمومی شیرینی در دوازدهم بهمن ماه  جشن ورود تاریخی1

)  اهداء گل و شیرینی ویژه همکاران شاغل در روز عید  (برگزاري جشن پیروي انقالب 2

برگزاري آیین تجلیل از منتخبین جشنواره فرهنگی ورزشی دهه مبارك فجر انقالب اسالمی  3

ویژه کارکنان   )س(جشن عید میالد حضرت زهرا 4



1397– برگزاري جشن هاي ملی و مذهبی 

1397

موضوعردیف

برگزاري جشن عید نوروز١
برگزاري جشن عید مبعث  ٢
برگزاري جشن عید غدیر  ٣
قربان   عید سعیدجشن  برگزاري۴
نیمه شعبان  جشن  برگزاري5
مشترك با شیعیان   جشن  برگزاري7
مشترك با مالثانی  جشن  برگزاري8
)عید غدیر ( مشترك با ویس  جشن  برگزاري9
جشن یلدا در بین کارکنان نیروگاه رامین   برگزاري مراسم10
و روز پرستار  ) س(برگزاري جشن میالد حضرت زینب 11



نمودار برگزاري جشن هاي ملی و مذهبی
1397الی دي ماه  1396بهمن و اسفند ماه 
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1396

شـرح  ردیف
میزان  

استفاده 
)نفر(

نفر  60دو گروه-بازدید جمعی از کارکنان از پاالیشگاه آبادان1

نفر213تسهیل در استفاده کارکنان و خانواده ها از زائر سراي مشهد مقدس2

نفر  112تسهیل در استفاده همکاران و خانواده ها از مجتمع هاي اقامتی دیگر نیروگاهها 3

نفر  385کل  جمع                            

96بهمن و اسفند – اردویی   - برگزاري خدمات اقامتی 



 1397– اردویی   - برگزاري خدمات اقامتی 

1397

موضوعردیف
میزان استفاده 

)نفر ( 

نفر 90عقد قرارداد و اجاره مجتمع اقامتی چادگان ویژه خانواده هاي همکاران 4

85تسهیل در استفاده کارکنان و خانواده ها از زائر سراي مشهد مقدس5

نفر   536تسهیل در استفاده همکاران و خانواده ها از مجتمع هاي اقامتی دیگر نیروگاهها 6

نفر   5اردوي راهیان نور غرب کشور 7

طبیعت  گردي کارکنان نیروگاه رامین از جاذبه هاي شهر  بهبهان  تور8
نفر 34)به مناسبت هفته هواي پاك( 

نفر 32شوش  -جنوب کشور-نور راهیان9

زیارتی  )دوره تخصصی( سرگروههاي حلقات صالحی اردوي کالسهاي10
مشهد مقدس

نفر بانوان 4
نفر آقایان8

نفر 794جمع کل                                                                                  



نمودارخدمات اردویی واقامتی
1397الی دي ماه  1396بهمن و اسفند ماه 
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1396بهمن و اسفند  -مشارکت ها ي عمومی و مسئولیت هاي اجتماعی

موضوعردیف

شهر مالثانی  همکاري در همایش عقیدتی با مشارکت دفتر امام جمعه1

احداث غرفه هاي نمایشگاهی –با سازمان بسیج کارگري استان خوزستان  همکاري فرهنگی2

مورد   5–همکاري با موسسات و مساجد شهرستان باوي3

تسهیل حضور دانش آموزان موسسات و مدارس شهرستان باوي در بازدید از سایت سیکل تولید  4
بازدید 7-نیروگاه 

در برگزاري سالگرد شهادت مدافع حرم شهرستان باوي  مشارکت5



  1397 -مشارکت ها ي عمومی و مسئولیت هاي اجتماعی

موضوعردیف

در شهر ویس ) عج(مشارکت روابط عمومی نیروگاه رامین در بر پایی جشن بزرگ میالد حضرت مهدي 6

حضور در راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس شریف 7

زلزله زده غرب کشور  عدد کانکس اهدایی نیروگاه به خانواده هاي نیازمند مناطق 3تحویل 8

پکیج عیدانه در میان نمازگزاران عید فطر شهرستان باوي   1500توزیع 9

)سالن آمفی تأتر ارشاد اسالمی شهرستان باوي( برگزاري همایش حجاب و عفاف با مشارکت نیروگاه رامین 10

)فرا رسیدن محرم الحرام ( کارکنان نیروگاه رامین  برپایی موکب11

رژه هفته دفاع مقدس اهواز تجدید میثاق کارکنان نیروگاه رامین در مراسم تشییع شکوهمند شهداي حادثه تروریستی12

)حاج حسین منجزي ( خود جوش کارکنان نیروگاه رامین از پیکر مطهر سردار شهید  استقبال13

تسهیل در استقرار کانکس موقت انتظامی و واحد راهنماي مهمانان نوروزي 14

فعالیت عکاسی و فیلمبرداري شوراي اداري شهرستان باوي  مورد 6تهیه و انتشار 15

ویژه هفته نیروي انتظامی  –از فرماندهان انتظامی شهرستان باوي  میزبانی16

باوي ویژه سالروز تأسیس سپاه پاسداران ) ع(سپاه امام حسن مجتبی  آیین تکریم فرماندهی17

مدیر روابط عمومی در جلسات اداري شهرستان باوي و عضویت در شوراي اداري شهرستان  حضور18

شهر شیبان   مشارکت در آیین تکریم قاریان و حامالن قرآن کریم19

ویس و مالثانی –در استقرار موکب ایام اربعین شهرهاي شیبان  مشارکت20



موضوعردیف

برگزاري عید غدیر با مشارکت نهاد امام جمعه شیبان  21

در جشن نمیه شعبان شهر ویس   مشارکت22

با باشگاههاي فرهنگی ورزشی شهرستان باوي  همکاري23

همکاري در جشن خانوادگی نیروي انتظامی شهرستان باوي 24

احداث غرفه هاي نمایشگاهی –با سازمان بسیج کارگري استان خوزستان  همکاري فرهنگی25

مورد  8–همکاري با موسسات و مساجد شهرستان باوي26

بازدید 17- تسهیل حضور دانش آموزان موسسات و مدارس شهرستان باوي در بازدید از سایت سیکل تولید نیروگاه 27

در برگزاري سالگرد شهادت مدافع حرم شهرستان باوي  مشارکت28

کمک آموزشی کارکنان نیروگاه رامین به دانش آموزان کم بضاعت شهر ویس  بسته نوشت افزار و وسایل 60اهداء 29

)حسینی  اربعین( وزارت نیرو در شهر شلمچه ) لیوانی(مشارکت نیروگاه رامین در فعالیت سامانه تولید و بسته بندي آب جرعه 30

مشارکت در برگزاري آیین طالب حوزه علمیه شهر ویس 31

  1397 -مشارکت ها ي عمومی و مسئولیت هاي اجتماعی



نمودار مشارکت ها ي عمومی و مسئولیت هاي اجتماعی
1397الی دي ماه  1396بهمن و اسفند ماه 
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زیر معیارها ردیف

آموزش همکاران 
روابط عمومی و 

اصحاب رسانه
تعداد نفر و ساعت آموزش براي همکاران روابط عمومی13 1

رسانه اصحاب براي آموزش ساعت و نفر تعداد 2

آموزشی درهمایش هاي همکاران حضور روز و تعدادنفر 3



تعدادموضوعردیف
نفر

  ساعت
آموزش

١
عمومی برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت رسانه در روابط

564)با حضور مدیران روابط عمومی هاي شرکت تولید برق حرارتی کشور( 

34عمومی برگزاري و حضور کارکنان روابط عمومی در کارگاه آموزشی مدیریت رسانه در روابط2

384برگزاري تور آموزشی آشنایی رسانه ها با چالشها و فرآیند تولید برق3

جاسوسی سرویس هاي اطالعاتی   برگزاري و حضور کارکنان روابط عمومی در  کارگاه آموزشی شیوه4
34غربی و راهکارهاي دفع آن

34»آشنایی با آسیب هاي مجازي « برگزاري و حضور کارکنان روابط عمومی در کارگاه آموزشی 5

34تخصصی مدیریت بحران در روابط عمومیحضور در کارگاه  6

34» مراقبت ها در سفرهاي خارجی « برگزاري و حضور کارکنان روابط عمومی در دوره آموزشی 7
10928جمع کل                                                                                                                                                

شرکت  پرسنل واحد روابط عمومی و برگزاري کارگاه ها و سمینار هاي آموزشی علوم  ارتباطات 



فعالیت هاي ویژه 14

موضوعردیف

اندازي مرکز  تخصصی مشاوره شغلی وخانوادگی با حضور دکتر شیرالی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز راه1

2
فی ما بین روابط عمومی نیروگاه رامین و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش   انعقاد تفاهم نامه فرهنگی و اجتماعی

با آموزش و پرورش استان خوزستان بمنظور توسعه تعامالت  خوزستان با هدف اشاعه فرهنگ مصرف بهینه انرپی 
آموزشی و فرهنگی

Photo News–نیوز  انتشار اخبار مهم در قالب فتو3

انتشار الکترونیکی مطبوعات کشوري و محلی  –اندازي ایستگاه مجازي دکه مطبوعات  راه4
و تفریحی خانواده و نیروگاه   برگزاري جشنواره فرهنگی5

6
 ”رادیو اینترنتی رامین“آیین راه اندازي رسمی 

  ابزار اطالع رسانی الکترونیکی با هدف تسریع وایجاد جذبه در انتشار وانعکاس فعالیتها و رخدادها



Photo News–انتشار اخبار مهم در قالب فتو نیوز 
  



انتشار الکترونیکی مطبوعات کشوري و محلی –راه اندازي ایستگاه مجازي دکه مطبوعات 
  



  ”رادیو اینترنتی رامین“آیین راه اندازي رسمی 
  ابزار اطالع رسانی الکترونیکی با هدف تسریع وایجاد جذبه در انتشار وانعکاس فعالیتها و رخدادها



تفاهم نامه فرهنگی و اجتماعی فی ما بین روابط عمومی نیروگاه رامین و  
  روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان



راههاي دریافت گزارش 
اسکن بارکد-

mta-نرم افزار مدیریت دانش نیروگاه رامین -

 www.raminpower.ir 



روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز  
نیروگاه رامین  

سامانه پیام کوتاه  30004563 - 061-36554891:    تلفکس 
  www.raminpower.ir  


