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1400سال رامین نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق اهواز عمومی عملکرد سالیانه دفتر روابط فهرست گزارش  1400سال –رامین نیروگاه –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –عمومی عملکرد سالیانه دفتر روابط فهرست گزارش 

موضوععنوانردیف
تعداد فعالیت هاي 

سالیانه
1400سال 

اطالع رسانی و ارتباط 1
با رسانه ها 

80)برق حرارتی ( اخبار منتشر شده بر روي سایت نیوز 
57)پاون(اخبار منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو
281انعکاس خبر در سایت اینترنتی نیروگاه رامین 

263تولید وانعکاس خبر در روزنامه ها ، خبرگزاري ها، سایت ها و پایگاه هاي خبري استانی
247سراسري و رسانه هاي تولید و انعکاس خبر در روزنامه ها

90)خبر گزاري  (انعکاس خبر در صدا و سیما 
75انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها

-برگزاري کنفرانس هاي خبري و یا حضور مدیران ارشد شرکت در دفاتر استانی رسانه ها
1928...)و سروش و ایتا (تولید خبرهاي تصویري و انعکاس آن در شبکه هاي مجازي شرکت
213)  کانال هاي پربازدید استانی و سراسري(تولید محتوا و انعکاس خبرهاي صوتی، تصویري و نوشتاري در شبکه هاي اجتماعی برون سازمانی

4حضور مدیر عامل در برنامه هاي خبري و مشارکتی صدا و سیما
63تقدیر از خبرنگارانو  ارتباط

٣جوابیه

هاي تبلیغاتی برنامه2

3304جمع 
153...)مصرف بهینه، معرفی دستاوردهاي تولیدبرق، مناسبت هاي مذهبی و (چاب بنرهاي تبلیغاتی، پوستر و اطالعیه با موضوعات

18طراحی و نشر اینفوگرافی و موشن گرافی
30وپخش آن در صداوسیما یا بازنشردرشبکه هاي اجتماعی... ساخت و انتشار کلیپ هاي معرفی عملکرد نیروگاه وسختی تولید برق و

201جمع



موضوععنوانردیف 
تعداد فعالیت هاي 

سالیانه
1400 سال

فرهنگی و آموزشی 3
68بازدید مقامات از شرکت و یا دیدار مدیرعامل با مسئوالن

21مسئولیت هاي اجتماعی 

نمایشگاهها ،همایش ها و 4
جلسات

89جمع 
2برپایی و یا حضور در نمایشگاههاي استانی یا سراسري 

94حضور در جلسات استانی انسجام بخشی و جلسات ارتباطی با سازمان هاي مرتبط استانی
94جمع

1400سال نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز فهرست گزارش عملکرد سالیانه دفتر روابط عمومی  1400سال –نیروگاه رامین –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –فهرست گزارش عملکرد سالیانه دفتر روابط عمومی 



1400سال نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز فهرست گزارش عملکرد سالیانه دفتر روابط عمومی  1400سال –نیروگاه رامین –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –فهرست گزارش عملکرد سالیانه دفتر روابط عمومی 

موضوععنوانردیف 
تعداد فعالیت هاي 

سالیانه

1400سال 

ارتباطات 5
درون سازمانی

121ارسال پیامک هاي مناسبتی ملی، مذهبی، افتتاحیه ها و بارگزاري پیام هاي مناسبتی در پورتال سازمانی و شبکه هاي اجتماعی
-انجام نظرسنجی و افکارسنجی

41برگزاري مراسم هاي ملی، مذهبی 
13برگزاري مسابقات فرهنگی، مذهبی و ورزشی به صورت مجازي

43برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی 
218 جمع

انتشارات 6

23کلیه امور انتشاراتی اعم از کتاب، تابلو، کاتالوگ، کارت ویزیت 
12و یا ویژه نامه برون سازمانی) مکتوب یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی 

1928از اقدامات انجام شده مانند تعمیرات، مراسمات، مناسبت ها...مستندسازي فیلم و عکس و

1963جمع



هارسانی و ارتباط با رسانه مستندات اطالع 



جوابیه جوابیه 

لینک مطلب انتقادي و لینک جوابیه منتشر شدهموضوعردیف

  1400خرداد ماه 1

نیروگاه رامین اهواز عامل قطعی برق در خوزستان نیست 
3115441https://www.iribnews.ir/fa/news/

https://www.yjc.news/fa/news/7766690
توضیحات نیروگاه رامین اهواز در خصوص آخرین وضعیت  

تولید برق و تعمیرات اساسی

  1400خرداد ماه 2
تخلف مدیران نیروگاه رامین در آلودگی آب رودخانه 

کارون
توضیحات روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در خصوص 
فیلم منتشره خروجی آب و گل والي تاسیسات آبرسانی

1400آذر ماه ٣
با صدا و  گفتگوي تلفنی مدیرعامل نیروگاه رامین

سیما در خصوص وضعیت سوخت نیروگاه 
7900https://news.tpph.ir/fa/News/



مستندات مستندات 

واحد این مجموعـه   6مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با تاکید بر اینکه از مجموعه 
در پی بـرودت هـوا   : تنها یک واحد در حال استفاده از سوخت مازوت است، گفت

در شهرهاي سردسیري کشور و محدودیت تامین گاز نیروگاه، ناچار به استفاده از 
خلیل محمـدي بـا   . سوخت جایگزین براي تولید برق مورد نیاز مشترکان هستیم

با توجه به اولویت تامین سوخت گاز خانگی براي مردم و در : اعالم این خبر افزود
نتیجه کاهش سهمیه گاز تخصیصـی بـه نیروگـاه رامـین، نـاگزیر هسـتیم بـراي        
جلوگیري از قطع برق و خاموشی  از سوخت مازوت بـه صـورت محـدود اسـتفاده     

.کنیم



تاریخ انتشارعنوان ردیف
پیام تبریک مهندس خلیل محمدي مدیرعامل نیروگاه رامین  اهواز بمناسبت حلول   1

1400سال نو و آغاز سال 

فروردین 
ماه 

1400

نیروگاه رامین اهواز در یک قاب 99بازنشستگان سال 2
فروردین  13و 12اطالعیه اعمال محدودیت هاي کرونایی در روزهاي 3
هفته سوم  ) سوم /دو( اطالعیه حضور همکاران بصورت 4
اطالعیه حضور همکاران بصورت عادي 5
  1400رمضان  پوستر اوقات شرعی ماه مبارك6
1400ماهه اول سال  6اطالعیه برنامه تغییر حالت اشتغال در 7
اطالعیه ساعت ورود و خروج سرویس هاي ایاب و ذهاب نیروگاه رامین از اول رمضان المبارك8
جشنواره ثبت خاطرات بانوان در دفاع مقدس  9

برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی
مصرف بهینه، معرفی دستاوردهاي تولیدبرق،  (چاب بنرهاي تبلیغاتی، پوستر و اطالعیه با موضوعات

...)مناسبت هاي مذهبی و 



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی
طراحی و نشر اینفوگرافی و موشن گرافی



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی
طراحی و نشر اینفوگرافی و موشن گرافی



مستنداتمستندات
مصرف بهینه، معرفی دستاوردهاي تولیدبرق،  (چاب بنرهاي تبلیغاتی، پوستر و اطالعیه با موضوعات

...)مناسبت هاي مذهبی و 



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی
مصرف بهینه، معرفی دستاوردهاي تولیدبرق،  (چاب بنرهاي تبلیغاتی، پوستر و اطالعیه با موضوعات

...)مناسبت هاي مذهبی و 



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی
مصرف بهینه، معرفی دستاوردهاي تولیدبرق،  (چاب بنرهاي تبلیغاتی، پوستر و اطالعیه با موضوعات

...)مناسبت هاي مذهبی و 



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی

کلیپلینک محل انتشار موضوعردیف

١
رویدادها،دستاوردها و اقدامات تالشگران  ...ویدئو کلیپ

10نیروگاه رامین اهواز شماره 
https://eitaa.com/raminpower

٢
رویدادها،دستاوردها و اقدامات تالشگران  ...ویدئو کلیپ

11نیروگاه رامین اهواز شماره 
https://eitaa.com/raminpower

٣
تعویض و سرویس یاتاقانهاي تراست ایرهیترهاي  کلیپ

https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز   4واحد 

۴
رویدادها،دستاوردها و اقدامات ...ویدئو کلیپ

12https://eitaa.com/raminpowerتالشگران نیروگاه رامین اهواز شماره 

۵
پخش گزارش خبري آخرین  وضعیت واحدهاي تولید 

برق نیروگاه رامین اهواز و بازدید دکتر رحیمی مدیرکل 
صدا وسیما خوزستان

https://eitaa.com/raminpower

۶
گزارش خبري تالش کارکنان نیروگاه رامین اهواز و روند 

https://eitaa.com/raminpowerتولید برق در تابستان طاقت فرساي خوزستان

٧

کلیپ جدال جهادگران نیروگاه رامین اهواز  با تجهیزات 
  70درجه سانتیگرادي، دماي هواي  80داراي حرارت 

  22درجه سانتیگرادي و فشار  60درجه اي و آب مقطر 
اتمسفري 

https://eitaa.com/raminpower

وپخش آن در صداوسیما یا  ... ساخت و انتشار کلیپ هاي معرفی عملکرد نیروگاه وسختی تولید برق و
بازنشردرشبکه هاي اجتماعی



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی

کلیپلینک محل انتشار موضوعردیف

٨
رویدادها،دستاوردها و اقدامات تالشگران  ...ویدئو کلیپ

13https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز شماره 

٩
رویدادها،دستاوردها و اقدامات تالشگران  ...ویدئو کلیپ

14https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز شماره 

١٠
رویدادها،دستاوردها و اقدامات ...ویدئو کلیپ

15https://eitaa.com/raminpowerتالشگران نیروگاه رامین اهواز شماره 

١١
  315گزارش خبري راه اندازي و اتصال واحد / کلیپ  

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري   6مگاواتی شماره 
برق کشور در صدا و سیماي مرکز خوزستان  

https://eitaa.com/raminpower

١٢
فعالیت بی وقفه نیروگاه هاي حرارتی براي کاهش  

https://eitaa.com/raminpowerخاموشی ها در کشور

١٣
رویدادها،دستاوردها و اقدامات تالشگران  ...ویدئو کلیپ

https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpowerکلیپ تالشگران نیروگاه رامین  ١۴

١۵
نیروگاه رامین   کلیپ یادواره شهداي

https://eitaa.com/raminpowerکلیپ سردار حاج قاسم سلیمانی 

وپخش آن در صداوسیما یا  ... ساخت و انتشار کلیپ هاي معرفی عملکرد نیروگاه وسختی تولید برق و
بازنشردرشبکه هاي اجتماعی



برنامه هاي تبلیغاتیبرنامه هاي تبلیغاتی

کلیپلینک محل انتشار موضوعردیف

١۶
عزم جدي تالشگران نیروگاه رامین اهواز در  / کلیپ

3https://eitaa.com/raminpowerمگاواتی شماره  305اجراي تعمیرات اساسی واحد 

1400https://eitaa.com/raminpowerدي ماه –رویدادهاي نیروگاه رامین اهواز /  کلیپ١٧

١٨
نیروگاه / مرحله دوم واکسناسیون دوز سوم / کلیپ  

https://eitaa.com/raminpowerرامین اهواز 

https://eitaa.com/raminpower کلیپ سردار حاج قاسم سلیمانی١٩

٢٠
بخار آب برجهاي خنک کن نیروگاه  / تایم لپس

https://eitaa.com/raminpowerرامین اهواز  

٢١
  305واحد Gr.Fanتعمیرات،انتقال و نصب  / کلیپ 

https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز 3مگاواتی شماره 

٢٢
عدد بیرینگ ایرهیتر توسط متخصصان   4بازسازي/ کلیپ

https://eitaa.com/raminpowerنیروگاه رامین اهواز

٢٣
کلیپ عزم جدي تالشگران نیروگاه رامین اهواز در اجراي    

https://eitaa.com/raminpower 3مگاواتی شماره  305تعمیرات اساسی واحد 

٢۴
عزم جدي تالشگران نیروگاه رامین اهواز  / کلیپ 

3https://eitaa.com/raminpowerدر اجراي تعمیرات اساسی واحد شماره 

وپخش آن در صداوسیما یا  ... ساخت و انتشار کلیپ هاي معرفی عملکرد نیروگاه وسختی تولید برق و
بازنشردرشبکه هاي اجتماعی



فرهنگی و آموزشی فرهنگی و آموزشی 
بازدید مقامات از شرکت و یا دیدار مدیرعامل با مسئوالن

تقدیر مسئوالن شهرستان باوي از تالشگران نیروگاه رامین 



مستندات 

بازدید دکتر رحیمی مدیرکل صدا وسیما خوزستان



مستندات 

بازدید مدیرعامل شرکت پاور ماشین از واحدهاي تولید برق نیروگاه رامین اهواز 



مستندات 

بازدید دکتر سید کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از نیروگاه رامین اهواز 



مستندات 

فرماندهی قرارگاه کربال خوزستان از نیروگاه رامین اهواز –بازدید سردار خادم سیدالشهداء 



مستندات 

امام جمعه شهر مالثانی از عملکرد نیروگاه رامین بازدید و تقدیر 
در عرصه تولید برق و اقدامات این مجموعه در برنامه هاي 

فرهنگی و مسئولیت هاي اجتماعی

دیدار مدیرعامل و مسوولین نیروگاه رامین با 
شهرستان باوي  ) ع(سپاه ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبیفرمانده 

بازدید حجت االسالم والمسلمین مرادي 
مسئول فرهنگی و دینی صنعت آب وبرق خوزستان 

تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان نیروگاه رامین اهواز



بازدید دکتر اسکندري معاون راهبري تولید برق حرارتی از 
نیروگاه رامین اهواز 

مستندات



مسئولیت هاي اجتماعی  

عنوان ردیف
مشارکت نیروگاه رامین در امداد رسانی و مشارکت در هزینه هاي عمرانی زلزله اندیکا1
حمید واقع در روستاي کرکران اندیکا  مشارکت نیروگاه در ساخت مدرسه شهید نادر2
توزیع بسته هاي معیشتی در شهرستان باوي3
همکاري با ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر  4
همکاري با ناحیه بسیج مقاومت شهرستان باوي5
همکاري با حوزه شهید صالحی نژاد 6
پویش ایران همدلدر  مشارکت7
هماهنگی با آزمایشگاه  معتمد محیط زیست جهت پایش آالینده هاي زیست محیطی نیروگاه رامین  8

نکوداشت هفته دفاع مقدس در فرمانداري شهرستان باوي مشارکت در 9
نیروي انتظامی فرمانداري شهرستان باوي  مشارکت در برگزاري هفته10
ورزشی شهر شیبان  آیین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان مشارکت در برگزاري11
مشارکت درهماهنگی نکوداشت هفته وحدت12
امداد رسانی اکیپ آتش نشانی نیروگاه رامین به حادثه دیدگان تصادف جاده اي13
»سهم تو از کودکی من« مشارکت درپویش14



مسئولیت هاي اجتماعی  

عنوان ردیف
مشارکت پرسنل نیروگاه رامین اهواز در طرح نذر خون15
شهرویر ماه شهرستان باوي  31تصویربرداري رژه 16
بهمن شهرستان باوي  22 تصویربرداري مراسم راهپیمایی17
شهر ویس ) ) عج(والدت امام زمان ( تصویربرداري مراسم شبی با قرآن 18
شهرستان باوي –)  ع(برداري از بازدید خدام امام رضا  تصویر19
سپاه شهرستان باوي –از برنامه هاي هفته بسیج  تصویربرداري20
)  عج(هفته سربازان گمنام امام زمان –باوي  تصویربرداري برنامه سپاه شهرستان21
شهر ویس –) ع(تصویربرداري واقعه شهادت امام علی 22
رامین در برگزاري مراسمات ایام فاطمیه شهرستان باوي  مشارکت نیروگاه23



مستندات

پویش جهادي کمک به مردم زلزله زده شهرستان اندکا 



مستندات

مشارکت پرسنل نیروگاه رامین اهواز در طرح نذر خون



نمایشگاهها ،همایش ها و جلسات

حضور در جلسات استانی انسجام بخشی و جلسات ارتباطی با سازمان هاي مرتبط استانی

تسریع اجراي طرح بازتوانی واحدهاي تولید برق نیروگاه رامین اهواز  



مستندات 

دیدار نوروزي وزیر محترم نیرو به صورت ویدئوکنفرانس 
مراسم تجلیل از خانواده معظم شهداي نیروگاه رامین با حضور 

)بصورت ویدیو کنفرانس(معاون وزیر نیرو  



سازمانیدرون ارتباطات 

ارسال پیامک هاي مناسبتی ملی، مذهبی، افتتاحیه ها و بارگزاري پیام هاي مناسبتی در پورتال سازمانی و  
شبکه هاي اجتماعی



مستندات 



مستندات 



ملی،مذهبی برگزاري مراسم هاي 

نیروگاه رامین اهواز  / تحویل سال نو ؛ همراه با تالشگران خط مقدم تولید انرژي حیاتی برق   



حضور کارکنان نیروگاه رامین اهواز در پاي صندوق هاي راي 
انتخابات ریاست جمهوري 

مستندات



مستندات

مزین نمودن اتاق فرمانها و درب بازرسی نیروگاه رامین اهواز با سفره غدیر به میمنت دهه امامت و والیت



مستندات

فضا سازي نیروگاه ویژه ایام محرم وصفر



مستندات

برگزاري مراسم زیارت عاشورا بمناسبت اربعین حسینی و 
نکوداشت هفته دفاع مقدس در نیروگاه رامین اهواز 



مستندات

)گرامیداشت هفته دفاع مقدس( گلزار شهداي ویس غبارروبی و عطر افشانی برگزاري آیین 



مستندات

مراسم گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی و رژه خودرویی آتش نشانان نیروگاه رامین به  
مهر روز ایمنی و آتش نشانی 7مناسبت 



برگزاري مراسم سخنرانی توسط سیداحمدحسینی امام جماعت نیروگاه 
ومداحی باصداي سیدجعفرموسوي به مناسبت شهادت حضرت امام حسن  

بارعایت پروتکل هاي بهداشتی درمحل نمازخانه  ) ع(عسکري
)  س( برگزاري مراسم ویژه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 

و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش در نمازخانه نیروگاه رامین 

)س(مراسم سخنرانی و مولودي خوانی در نمازخانه نیروگاه به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا

مستندات



مستندات

آئین تکریم و تقدیر از بانوان شاغل در نیروگاه رامین اهواز به مناسبت والدت باسعادت 
، روز زن و نکوداشت مقام مادر) س(حضرت فاطمه زهرا



مستندات

بهمن 22حضور پرشور پرسنل نیروگاه رامین اهواز در راهپیمایی 



بهمن 22حضور پرشور پرسنل نیروگاه رامین در راهپیمایی 
)شهرهاي ویس و مالثانی(-باويشهرستان 

مستندات



عنوان ردیف
)س(مسابقه فرهنگی با محوریت آشنایی شخصیت حضرت خدیجه 1
شانزدهمین جشنواره سراسري قرآن و نماز2
)ویژه انتخابات ( مسابقه عکاسی بیکرانه حضور 3
جشنواره ثبت خاطرات بانوان در دفاع مقدس  4
برگزاري مسابقه نقاشی غدیر5
برگزاري مسابقه فرهنگی نهج البالغه ویژه عید غدیرخم 6
»دلنوشته اي به سردار دلها « فرهنگی  برگزاري مسابقه7
خاطره نویسی  مسابقه8
برگزاري مسابقه کتابخوانی دهه مبارك فجر   9
مسابقات تنیس روي میز دهه مبارك فجر در نیروگاه افق ماهشهر10
برگزاري مسابقات ورزشی ویژه دهه مبارك فجر   11
بمناسبت دهه مبارك فجر/برگزاري مسابقات شطرنج در نیروگاه افق ماهشهر 12

مجازي برگزاري مسابقات فرهنگی، مذهبی و ورزشی به صورت



مجازي برگزاري مسابقات فرهنگی، مذهبی و ورزشی به صورت



برگزاري مسابقه روپایی زدن با توپ فوتبال گرامیداشت دهه مبارك فجر و اهدا 
برگزاري مسابقه دارت ویژه بانوان گرامیداشت دهه مبارك فجرجوایز به نفرات برتر

بمناسبت دهه مبارك فجر/برگزاري مسابقات شطرنج در نیروگاه افق ماهشهر تنیس روي میز دهه مبارك فجر در نیروگاه افق ماهشهربرگزاري مسابقات 



عنوان ردیف
نشست هم اندیشی در خصوص روند اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و وضعیت بیمه تکمیل درمان 1

پرسنل با حضور  مدیران و تعدادي از  کارکنان
جلسه کمیته طبقه بندي مشاغل امروز در دفتر معاونت منابع انسانی نیروگاه2
برگزاري جلسه شوراي امربه معروف ونهی ازمنکرنیروگاه رامین در دفتربسیج جهت تدوین برنامه هاي 3

هفته عفاف وحجاب
برگزاري آزمون استخدامی شرکتهاي وابسته برق حرارتی ویژه نیروگاه رامین اهواز با رعایت پروتکل هاي بهداشتی و 4

اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی اهواز
از تالشگران بسیجی نیروگاه رامین اهواز تجلیل شد5

تالشگر  13در این مراسم که با حضور مدیران و معاونین نیروگاه در سالن کنفرانس نیروگاه برگزار شد از 
.بسیجی نیروگاه رامین تجلیل شد

برگزاري کالس نقشه خوانی دیجیتال ویژه کارکنان ابزاردقیق  در محل آموزش نیروگاه6
برگزاري وبینار تصفیه شیمیایی وفیزیکی روغن سیستم کنترل نیروگاه،شناسایی و افزودن ادتیوها به 7

.روغن وهمچنین بررسی جایگزینی روغن کنترل موجودبا روغن هاي مناسب دیگر
برگزاري دوره آموزشی تفکر سیستمی در نیروگاه رامین اهواز  8

برگزاري دوره تفکرسیستمی ویژه مدیران و روساي ادارات قسمتها در محل آموزش نیروگاه9
برگزاري جلسه انتصاب سرپرست امور مهندسی نیروگاه رامین اهواز 10

برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی  



عنوان ردیف
جلسه هم اندیشی و بررسی نقش جوانان متخصص نیروگاه رامین اهواز تولید پایدار انرژي برق  11
برگزاري جلسه شوراي معاونین و مدیران  12

برگزاري جلسه کمیته بحران نیروگاه  13

شوراي فرهنگی نیروگاه   برگزاري جلسه14

تقدیر کارکنان نیروگاه رامین اهواز از اجراي طرح تبدیل وضعیت اشتغال15
برگزاري دوره تکنیک هاي برنامه ریزي، ویژه معاونین و مدیران نیروگاه رامین درمحل سالن کنفرانس16
  1برگزاري جلسه بررسی و رفع چالش افزایش دماي پدهاي تحتانی و جانبی نیمه پایینی یاتاقان شماره 17

،دانشگاه شهیدچمران اهواز و )بصورت ویدئوکنفرانس(توربین با حضور متخصصانی از پژوهشگاه نیرو
نیروگاه رامین در محل سالن کنفرانس نیروگاه 

برگزاري جلسه شوراي معاونین و مدیران نیروگاه رامین اهواز  18

در محل سالن کنفرانس نیروگاه  H.S.Eبرگزاري جلسه کمیته 19

برگزاري جلسه هم اندیشی درخصوص روغن هاي ساخت داخل مصرفی نیروگاه با حضور مدیریت محترم عامل نیروگاه و  20
دکتر گشتاسبی

برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی  



عنوان ردیف
جلسه رفع محدودیت برجهاي خنک کن  21

برگزاري جلسه بررسی طرح معاینات ادواري در محل سالن کنفرانس22

جلسه تبیین اولویتهاي بخشهاي فنی نیروگاه23

نیروگاه رامین 3برگزاري اولین جلسه تعمیرات اساسی واحد 24
تقویت ساختار پدافند غیر عامل در نیروگاه رامین اهو برگزاري جلسه25
برگزاري جلسه دانش نویسی و انتقال تجارب در نیروگاه رامین اهواز 26
کارگاه آموزشی  دانش نویسی ویژه کارکنان کارگاه تراشکاري نیروگاه رامین اهواز27

کالس ثبت تجارب کارگاه عایقکاري28

3جهت پرسنل اورهال واحد HSEکالس آموزشی،توجیهی  29

کالس الکترو شیمی و خوردگی در محل آموزش  30

برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی  



عنوان ردیف
وبینار بسیج باحضور وزیر نیرو وبسیجیان صنعت آب و برق سراسر کشو31

برگزاري دوره ایمنی ویژه کارکنان کارگاههاي عمومی در محل آموزش نیروگاه32
کارگاه ( دوره اموزش سیم پیچی در قالب پروژه بازیابی و نگهداري تجارب کارکنان کارگاه هاي عمومی 33

)تهویه
برگزاري جلسه کارگروه تخصصی مکانیک نیروگاه رامین اهواز 34
جلسه کمیته تخصصی الکتریک35

بررسی طرحها وپیشنهادات فنی ارائه شده در حوزه الکتریک
آئین تکریم و تقدیر از بانوان شاغل در نیروگاه رامین اهواز به مناسبت والدت باسعادت حضرت فاطمه 36

، روز زن و نکوداشت مقام مادر) س(زهرا
تبیین نقش انقالب اسالمی ایران در جامعه اسالمی با سخنرانی حجت االسالم حسینی امام جماعت و 37

دبیر شوراي فرهنگی نیروگاه رامین  
جلسه امر به معروف و نهی از منکر  38
پیشنهادات  جلسه مدیریت دانش و نظام39
ملت با معاونت مالی و پشتیبانی  جلسه کارشناسان بیمه40

برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی  



عنوان ردیف
مراسم بازنشستگی مهندس نریمیسا و معارفه مهندس پروین41
نشست صمیمی همکاران در شرف بازنشستگی با مدیرعامل نیروگاه42
نیروگاه برگزاري مراسم بازنشستگی همکاران43
برگزاري جلسه هماهنگی نوروز 44
جلسه شوراي فرهنگی نیروگاه   برگزاري45

برگزاري یا شرکت در جلسات درون سازمانی  



مستندات
نشست هم اندیشی در خصوص روند اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و 

وضعیت بیمه تکمیل درمان پرسنل با حضور  مدیران و تعدادي از  کارکنان
برگزاري جلسه شوراي امربه معروف ونهی ازمنکرنیروگاه رامین در دفتربسیج جهت 

تدوین برنامه هاي هفته عفاف وحجاب

استخدامی شرکتهاي وابسته برق حرارتی ویژه نیروگاه رامین اهواز برگزاري آزمون 
رعایت پروتکل هاي بهداشتی و اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی اهوازبا  برگزاري دوره آموزشی تفکر سیستمی در نیروگاه رامین اهواز 



مستندات

از تالشگران بسیجی نیروگاه رامین اهواز تجلیل شد
.تالشگر بسیجی نیروگاه رامین تجلیل شد 13در این مراسم که با حضور مدیران و معاونین نیروگاه در سالن کنفرانس نیروگاه برگزار شد از 



مستندات

برگزاري دوره تفکرسیستمی ویژه مدیران و روساي ادارات قسمتها 
محل آموزش نیروگاهدر 

جلسه هم اندیشی و بررسی نقش جوانان متخصص نیروگاه رامین اهواز تولید پایدار انرژي برق 

تقدیر کارکنان نیروگاه رامین اهواز از اجراي طرح تبدیل وضعیت اشتغال



مستندات
برگزاري دوره تکنیک هاي برنامه ریزي، ویژه معاونین و مدیران نیروگاه رامین 

درمحل سالن کنفرانس برگزاري جلسه شوراي معاونین و مدیران نیروگاه رامین اهواز 

در محل سالن کنفرانس نیروگاه  H.S.Eبرگزاري جلسه کمیته 
جلسه هم اندیشی درخصوص روغن هاي ساخت داخل مصرفی نیروگاه با حضور  برگزاري 

مدیریت محترم عامل نیروگاه و دکتر گشتاسبی



برگزاري جلسه بررسی طرح معاینات ادواري در محل سالن کنفرانس تبیین اولویتهاي بخشهاي فنی نیروگاهبرگزاري جلسه 

نیروگاه رامین 3برگزاري اولین جلسه تعمیرات اساسی واحد 
ساختار پدافند غیر عامل در نیروگاه رامین اهوبرگزاري جلسه تقویت 

مستندات



مستندات
برگزاري جلسه دانش نویسی و انتقال تجارب در نیروگاه رامین اهواز  3جهت پرسنل اورهال واحد HSEکالس آموزشی،توجیهی  

کالس الکترو شیمی و خوردگی در محل آموزش 



صنعت آب و برق سراسر کشوو بسیجیان وبینار بسیج باحضور وزیر نیرو 

کالس الکترو شیمی و خوردگی در محل آموزش  برگزاري دوره ایمنی ویژه کارکنان کارگاههاي عمومی در محل آموزش نیروگاه

مستندات



کلیه امور انتشاراتی اعم از کتاب، تابلو، کاتالوگ، کارت ویزیت 

انتشارات 

عنوان ردیف
1400شرعی ماه مبارك رمضان  طراحی اوقات1
دعاي ماه مبارك رمضان 2
دعاي قنوت نماز عید سعید فطر3



و یا ویژه نامه برون سازمانی) مکتوب یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی 

انتشارات 



و یا ویژه نامه برون سازمانی) مکتوب یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی 

انتشارات 



از اقدامات انجام شده مانند تعمیرات، ...مستندسازي فیلم و عکس و
مراسمات، مناسبت ها

انتشارات 



از اقدامات انجام شده مانند تعمیرات، ...مستندسازي فیلم و عکس و
مراسمات، مناسبت ها

انتشارات 



از اقدامات انجام شده مانند تعمیرات، ...مستندسازي فیلم و عکس و
مراسمات، مناسبت ها

انتشارات 



از اقدامات انجام شده مانند تعمیرات، ...مستندسازي فیلم و عکس و
مراسمات، مناسبت ها

انتشارات 



واکسیناسیون کارکنان نیروگاه رامین اهواز با همکاري اکیپ هاي سیار مرکز بهداشت شرق اهواز و شهرستان باوي

مستندات 



برگزاري ایستگاه آموزش و تشریح چگونگی مقابله با بیماري منحوس کرونا به کارکنان باهمکاري 
بهداشت نیروگاه و مرکز بهداشت شهرستان باوي 

مستندات 



)تزریق دوز دوم  ( واکسیناسیون پرسنل نیروگاه رامین اهواز در مقابل ویروس کرونا 

مستندات 



مستندات 

کسب رتبه سوم ساخت قطعات نیروگاهی توسط نیروگاه رامین اهواز  



کسب رتبه برتر روابط عمومی 
در میان شرکت هاي زیرمجموعه تولید برق حرارتی کشور 

مستندات 



مستندات 
شرکت و سازمان وابسته وزارت نیرو 127در میان 

کشور عمومی هاي صنعت آب و برق روابط کسب رتبه دوم 
اهوازروابط عمومی نیروگاه رامین توسط 



مستندات 

شرکت و سازمان وابسته وزارت نیرو 127در میان 
کشور عمومی هاي صنعت آب و برق روابط کسب رتبه دوم 
اهوازروابط عمومی نیروگاه رامین توسط 



تیم نیروگاه رامین در مسابقات فوتسال کارخانجات و قهرمانی 
ادارات شهرستان باوي گرامیداشت هفته دفاع مقدس

مستندات 



برگزاري مانور نشت گاز کلر و آتش سوزي در تانک هاي مازوت  در 
گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل-نیروگاه رامین اهواز 

مستندات 



مشارکت گروه جهادي نیروگاه رامین در ساخت و بازسازي 
اندیکایکی از روستاهاي  زلزله زده مدرسه در 

مستندات 



نیروگاهویزیت بیماران توسط پزشک و پرستار 
و ناحیه مقاومت بسیج باوي HSEبا همکاري اداره  

مستندات 



فجرایام اهللا دهه مبارك آغاز 
توزیع شیرینی میان کارکنان نیروگاه رامین 

مستندات 



تبلیغات محیطی  
فضا سازي و آذین بندي بمناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی  



مستندات بیلبورد  



غباروبی وعطرافشانی گلزار شهدا بمناسبت گرامیداشت برگزاري آئین 
دهه مبارك فجر

حجت االسالم والمسلمین حاج آقا مرادي مسوول فرهنگی دینی صنعت آب  سخنرانی 
وبرق خوزستان درجمع تالشگران نیروگاه رامین به مناسبت ایام اهللا دهه مبارك 

فجرانقالب اسالمی

اردوي راهیان نور کارکنان نیروگاه رامین 
عملیاتی فتح المبین شهرستان شوشمنطقه 

مستندات 



مشارکت پرشور پرسنل نیروگاه رامین در طرح نذر خون

مستندات



برگزاري مراسم بازنشستگی همکاران نیروگاهی  

مستندات



مستندات
حضور اکیپ خبري باشگاه خبرنگاران جوان در نیروگاه رامین اهواز  

1400تهیه گزارش از اقدامات تعمیراتی و سطح آمادگی واحدهاي تولیدي در تابستانو 

برنامه نوروزي شبکه یک صدا و سیما و مصاحبه با مهندس خلیل محمدي مدیرعامل نیروگاه رامین ویژه 
اهواز با موضوع دستاوردهاي جمهوري اسالمی ایران در صنعت برق 



مستندات
حضور اکیپ خبري صداوسیما و مصاحبه با مدیران و کارکنان نیروگاه رامین اهواز  

به شبکه سراسري برق کشور   6از اتمام تعمیرات اساسی و اتصال واحد پس 



حضور اکیپ باشگاه خبرنگاران جوان در نیروگاه و تهیه گزارش از اقدامات 
نیروگاه رامین در عرصه ساخت قطعات نیروگاهی

مستندات



تخصصی و  -گزارش خبري صدا و سیماي جمهوري اسالمی از اقدامات فنی
ساخت قطعات نیروگاهی توسط مهندسان نیروگاه رامین اهواز 

نیروگاه رامین   6مگاواتی شماره  315گزارش خبري راه اندازي و اتصال واحد / کلیپ 
اهواز به شبکه سراسري برق کشور در صدا و سیماي مرکز خوزستان  

فعالیت بی وقفه نیروگاه هاي حرارتی براي کاهش خاموشی ها در کشور

مستندات

گفتگوي رادیویی مهندس خلیل محمدي مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز در خصوص  
واحد تولید برق این نیروگاه به شبکه سراسري برق کشور 4بازگشت 



دیدن کنید "آپارات "از صفحه اختصاصی نیروگاه رامین اهواز در 

www.aparat.com/nirogah_ramin_ahwazhttps://




