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درصد افزایش  9تولید نیروگاه رامین اهواز 

/14018408https://news.tpph.ir/fa/Newsماه فروردین یافت

٢
روند توسعه و پیشرفت صنعت برق ایران در 

1401ماه فروردین )روشنا ( برنامه تلویزیونی 

%A8%D9https://news.tpph.ir/%DA%A
8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B8%D7
%84%9%D88%9%AA%D8/%D84%9%D

-%AF8C%D8DB%
%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=8475
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%A8%D9https://news.tpph.ir/%DA%A
8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B8%D7
%84%9%D88%9%AA%D8/%D84%9%D

-%AF8C%D8DB%
%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=8409

۴
درصد افزایش  9 تولید نیروگاه رامین اهواز

1401ماه فروردین یافت  

%A8%D9https://news.tpph.ir/%DA%A
8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B8%D7
%84%9%D88%9%AA%D8/%D84%9%D

-%AF8C%D8DB%
%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=8408
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آماده سازي نیروگاه رامین براي  |فیلم

/14018523https://news.tpph.ir/fa/Newsماه اردیبهشت روزهاي اوج مصرف برق

۶
نیروگاه رامین به شبکه برق  6واحد 

/14018532https://news.tpph.ir/fa/Newsماه اردیبهشت کشور متصل شد

٧
تولید برق واحد بخار نیروگاه رامین 

/14018588https://news.tpph.ir/fa/Newsماه اردیبهشت مگاوات بهبود یافت 65
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٨
نیروگاه رامین به شبکه  3واحد شماره  

/14018609https://news.tpph.ir/fa/Newsماه خرداد برق کشور پیوست

٩
هزار مگاوات ساعت انرژي در  630تولید 

/14018622https://news.tpph.ir/fa/Newsماه خرداد نیروگاه رامین

١٠
قطعه صنعتی در  300ساخت و بازسازي 

/14018629https://news.tpph.ir/fa/Newsماه خرداد نیروگاه رامین اهواز

١١
 65تولید برق واحد بخار نیروگاه رامین 

/14018676https://news.tpph.ir/fa/Newsماه خرداد مگاوات افزایش یافت

١٢
نیروگاه رامین وارد مدار  4واحد شماره  

/14019709https://news.tpph.ir/fa/Newsماه خرداد تولید شد



):پاون(اخبار منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو -1-2

7
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لینک درج خبرتاریختیتر خبرردیف

١
روند توسعه و پیشرفت صنعت برق ایران 

1401ماه فروردین )روشنا ( در برنامه تلویزیونی 
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=72276

٢
نیروگاه رامین پیشرو درساخت و 

1401ماه فروردین بازسازي قطعات نیروگاهی  
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=71793

٣
درصدي تولید برق نیرگاه رامین  4افزایش 

1401ماه فروردین 1400اهواز در سال 
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=71779

۴
هزار مگاوات انرژي  300میلیون و  9از  بیش

1401ماه فروردین برق توسط نیروگاه رامین اهواز 
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=71774

۵
ارتقاي آمادگی نیروگاه  گزارش تصویري

1401ماه فروردین رامین براي اوج مصرف برق سال آینده 
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=71226
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کلیپ عزم جدي تالشگران نیروگاه رامین  

1401ماه فروردین 1401اهواز براي تولید برق در پیک برق 
8%D7%A8%D9http://news.moe.gov.ir/%DA%A

8/%D84%9%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D1%B
-%AF8C%D8%DB%84%9%D88%9%AA%D

%D8%AE%D8%A8%D8%B1?id=70770
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٧
مگاوات ساعت انرژي برق   600تولید بیش از 

http://news.moe.gov.ir/News-1401ماه اردیبهشت در نیروگاه رامین اهواز
72553List/

http://news.moe.gov.ir/News-1401ماه اردیبهشت نیروگاه رامین اهواز وارد مدار شد 6واحد ٨
72688List/
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لینک درج خبرتاریخخبرتیتر ردیف

٩
هزار مگاوات ساعت انرژي  630تولید بیش از 

https://news.moe.gov.ir/News-1401ماه خرداد الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز
73380List/

١٠
قطعه   300ساخت و بازسازي بیش از 

https://news.moe.gov.ir/News-1401ماه خرداد صنعتی در نیروگاه رامین اهواز
73411List/

١١
نیروگاه رامین اهواز به شبکه   3واحد شماره 

1401ماه خرداد سراسري برق کشور پیوست
-https://news.moe.gov.ir/News

73323List/

١٢
مگاواتی ظرفیت تولید برق در  65ارتقاي 

1401ماه خرداد نیروگاه رامین اهواز 5واحد شماره 
-https://news.moe.gov.ir/News

73768List/

١٣
نیروگاه رامین وارد مدار تولید  4واحد شماره 

1401ماه خرداد شد
-https://news.moe.gov.ir/News

74044List/
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آن  jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
.ارسال شود

در نیروگاه رامین)) سهم تو از کودکی من((آغاز بکار پویش 1401فروردین ماه ١

هزار مگاوات انرژي برق توسط نیروگاه رامین اهواز 300میلیون و  9تولید بیش از 1401فروردین ماه ٢

نیروگاه رامین اهواز ، پیشرو در ساخت و بازسازي قطعات نیروگاهی1401فروردین ماه ٣

انتصاب مهندس فربد قیصري بعنوان معاونت مهندسی و برنامه ریزي نیروگاه رامین اهواز1401فروردین ماه ۴

انتصاب مهندس محسن حافظی بعنوان سرپرست معاونت نگهداري و تعمیرات نیروگاه رامین اهواز1401فروردین ماه ۵

نیروگاه   3انتصاب مهندس رستم اشرف پور بعنوان سرپرست امور بهره برداري بخار فاز 1401فروردین ماه ۶
رامین اهواز

انتصاب مهندس مهدي بیاتی بعنوان سرپرست حفاظت پرسنلی دفتر حراست و امور  1401فروردین ماه ٧
محرمانه

بازدید نوروزي مدیرعامل و معاونین نیروگاه از بخشهاي مختلف نیروگاه1401فروردین ماه ٨
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در صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
jpg آن ارسال شود.

برگزاري آئین غبارروبی و عطر افشانی نمازخانه نیروگاه رامین1401فروردین ماه ٩

میلیون تومانی با بازسازي پمپ هاي دوزینگ نیروگاه رامین  600صرفه جویی 1401فروردین ماه ١٠
اهواز

تفسیر قرآن کریم در نیروگاه رامین اهواز برگزار می شود1401فروردین ماه ١١

ارائه مقاله کارشناسان نیروگاه رامین اهواز در سومین کنفرانس بین المللی 1401فروردین ماه ١٢
شیمی

نمازخانه نیروگاه رامین میزبان قاریان و جمعی از کارکنان قرآن دوست1401فروردین ماه ١٣

ارائه مقاله کارشناس نیروگاه رامین اهواز در اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال 1401فروردین ماه ١۴
و سیستم هاي هوشمند

نیروگاه افق ماهشهر، موفق در تولید برق جنوب شرق خوزستان1401فروردین ماه ١۵
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.آن ارسال شود jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف

هزار مگاوات ساعت انرژي برق نیروگاه رامین اهواز 600تولید بیش از 1401اردیبهشت ١۶

تشکیل جلسه شوراي مدیران و معاونین نیروگاه رامین اهواز1401اردیبهشت ١٧

حضور اکیپ خبري صداوسیماي مرکز خوزستان در نیروگاه رامین1401اردیبهشت ١٨

واحد ششم نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشورمتصل شد1401اردیبهشت ١٩

آمادگی نیروگاه رامین اهواز براي جدال با گرما1401اردیبهشت ٢٠

قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز 1300ساخت و بازسازي بیش از 1401اردیبهشت ٢١

منتشر شد "نخل و کارون "نشریه الکترونیکی نیروگاه رامین اهواز  59شماره 1401اردیبهشت ٢٢
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.آن ارسال شود jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف

گزارش خبري آخرین وضعیت واحد هاي تولید برق نیروگاه رامین اهواز از صدا و 1401اردیبهشت ٢٣
سیماي مرکز خوزستان

تجدید میثاق مدیران و کارکنان نیروگاه رامین با آرمانهاي شهدا1401اردیبهشت ٢۴
حضور پرشور مدیران و کارکنان نیروگاه رامین در راهپیمایی روز جهانی قدس1401اردیبهشت ٢۵
انتصاب سرپرست امور نگهداري و تعمیرات الکتریک نیروگاه رامین اهواز1401اردیبهشت ٢۶
از کارگران نمونه شهرستان باوي تقدیر شد1401اردیبهشت ٢٧
پر رونق تر از سال گذشته 1401رمضان 1401اردیبهشت ٢٨
در نیروگاه رامین اهواز معرفی شدند) قرآنی(برندگان مسابقه فرهنگی1401اردیبهشت ٢٩
اعالم اسامی برگزیدگان مسابقه عکاسی در نیروگاه رامین اهواز1401اردیبهشت ٣٠
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 jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
.آن ارسال شود

)اورهال( توضیحات نیروگاه رامین در خصوص ترخیص نیروهاي تعمیرات اساسی 1401اردیبهشت ٣١

تقدیر از خادمان و قاریان جزءخوانی قرآن کریم در ماه مبارك رمضان1401اردیبهشت ٣٢

1401برنامه ریزي نیروگاه رامین جهت مناسبتهاي خردادماه 1401اردیبهشت ٣٣

کارشناسان ابزاردقیق نیروگاه رامین اهواز در اولین کنفرانس ملی پژوهش هاي 1401اردیبهشت ٣۴
نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر

نیروگاه رامین اهواز 5مگاواتی تولید برق در واحد شماره  65بهبود 1401اردیبهشت ٣۵
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 jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
.آن ارسال شود

انتصاب سرپرست جدید دفتر توسعه مدیریت1400ماه خرداد ٣۶

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشور 3اتصال واحد شماره 1400ماه خرداد ٣٧

هزار مگاوات ساعت انرژي الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز 630تولید بیش از 1400ماه خرداد ٣٨

قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز 300ساخت و بازسازي بیش از 1400ماه خرداد ٣٩

اینفوگرافی تولید انرژي الکتریکی در اردیبهشت1400ماه خرداد ۴٠

اینفوگرافی ساخت و بازسازي قطعات در اردیبهشت1400ماه خرداد ۴١

و حادثه غم انگیز آبادان) ع(نوحه سرایی شهادت امام جعفرصادق1400ماه خرداد ۴٢

تقدیر به عمل آمد 1400از کارگران نمونه سال 1400ماه خرداد ۴٣
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در صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
jpg آن ارسال شود.

از مدیر عامل نیروگاه رامین توسط مسئول فرهنگی و دینی صنعت آب و برق خوزستان1400ماه خرداد ۴۴

در نیروگاه رامین) ع(برگزاري جشن میالد دخت امام موسی کاظم1400ماه خرداد ۴۵

انتصاب سرپرست معاونت نگهداري و تعمیرات نیروگاه رامین1400ماه خرداد ۴۶

انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزي نیروگاه رامین1400ماه خرداد ۴٧

حراست نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر شد1400ماه خرداد ۴٨

)ره(اعالم اسامی برندگان مسابقه وصیت نامه امام خمینی1400ماه خرداد ۴٩

جشن میالد امام رئوف در نمازخانه نیروگاه رامین1400ماه خرداد ۵٠

در نیروگاه رامین) ع(مراسم استقبال از خادمان امام رضا1400ماه خرداد ۵١



:انعکاس خبر در روزنامه هاي سراسري و استانی -1-3

1
7

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

.آن ارسال شود jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف

افزایش سطح ایمنی واحدهاي نیروگاه رامین اهواز1400ماه خرداد ۵٢

نیروگاه رامین به شبکه سراسري برق کشور 4اتصال واحد شماره 1400ماه خرداد ۵٣

ساعت 13نقطه نشتی بویلر نیروگاه رامین اهواز در کمتر از  17رفع نشتی 1400ماه خرداد ۵۴



1
8

تصویر مستندات

:انعکاس خبر در روزنامه هاي سراسري و استانی -1-3
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تصویر مستندات

:انعکاس خبر در روزنامه هاي سراسري و استانی -1-3



2
0

تصویر مستندات

:انعکاس خبر در روزنامه هاي سراسري و استانی -1-3



انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5
:

2
1

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

در صورت نداشتن نسخه الکترونیک در / درج لینک خبرتاریخنام رسانهردیف
.آن ارسال شود jpgصفحه بعدي 

میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز 9تولید بیش از 1401فروردین ماه و سیما   خبرگزاري صدا١
3396259https://www.iribnews.ir/fa/news/

ساخت و بازسازي مدرسه در یکی از روستاهاي محروم اندیکا1401فروردین ماه و سیما   خبرگزاري صدا٢
3402756https://www.iribnews.ir/fa/news/

تحقق رویاي بازسازي پمپ هاي دوزینگ در نیروگاه رامین اهواز1401فروردین ماه و سیما   خبرگزاري صدا٣
3405357https://www.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه افق ماهشهر، موفق در تولید برق جنوب شرق خوزستان1401فروردین ماه و سیما   خبرگزاري صدا۵
3420957https://www.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز پیشرو در ساخت و بازسازي قطعات نیروگاهی1401ماه  فروردینجوان   باشگاه خبرنگاران۶
8096191https://www.yjc.news/fa/news/

نیروگاه رامین در تکاپوي تامین برق پایدار تابستان1401ماه  فروردینجوان   باشگاه خبرنگاران٧
8079708https://www.yjc.news/fa/news/



انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5

2
2

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

.آن ارسال شود jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخنام رسانهردیف

آمادگی نیروگاه رامین اهواز براي جدال با گرما1401اردیبهشت ماه و سیما   خبرگزاري صدا٨
3427512https://www.iribnews.ir/fa/news/

هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز 600تولید بیش از 1401اردیبهشت ماه و سیما   خبرگزاري صدا٩
3425984https://www.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز در مدار تولید برق 6واحد شماره 1401اردیبهشت ماه و سیما   خبرگزاري صدا١٠
3432345https://www.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز 5بهبود تولید برق در واحد شماره 1401اردیبهشت ماه و سیما   خبرگزاري صدا١١
3446573https://www.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق 3اتصال واحد شماره   1401اردیبهشت ماه و سیما   خبرگزاري صدا١٢
3449583https://www.iribnews.ir/fa/news/



انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5

2
3

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

در صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه / درج لینک مصاحبهتاریخنام رسانهردیف
.آن ارسال شود jpgبعدي 

1401اردیبهشت ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١٣
ساخت و بازسازي بیش از یک هزار قطعه صنعتی در نیروگاه رامین 

اهواز
8122748https://www.yjc.news/fa/news/

افزایش تولید برق در نیروگاه رامین1401اردیبهشت ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١۴
8121689https://www.yjc.news/fa/news/

1401اردیبهشت ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١۵
میلیون تومانی با بازسازي پمپ هاي دوزینگ نیروگاه رامین  600صرفه جویی 

اهواز
8124901https://www.yjc.news/fa/news/

1401اردیبهشت ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١۶
حضور اکیپ صدا و سیما و پوشش خبري در خصوص روند تعمیرات اساسی و 

1401آخرین وضعیت واحد هاي تولید برق جهت حفظ آمادگی در تابستان 
16350https://eitaa.com/raminpower/

1401اردیبهشت ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١٧
نیروگاه رامین اهواز در بخش اخبار کوتاه  5مگاواتی واحد  65بازتاب خبر بهبود 

صدا و سیما
16898https://eitaa.com/raminpower/



انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5

2
4

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

در صورت نداشتن نسخه  / درج لینک خبرتاریخنام رسانهردیف
.آن ارسال شود jpgالکترونیک در صفحه بعدي 

نیروگاه رامین اهواز همچنان پايِ کارِ تولید برق1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا١٨
3455357https://www.iribnews.ir/fa/news/

بومی سازي و تعمیر قطعات صنعتی در نیروگاه رامین اهواز1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا١٩
3456374https://ahwaz.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق 4اتصال واحد شماره 1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا٢٠
3478633https://ahwaz.iribnews.ir/fa/news/

1401خرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران٢١
قطعه صنعتی در نیروگاه رامین   300ساخت و بازسازي بیش از 

اهواز
8145399https://www.yjc.news/fa/news/

1401خرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران٢٢

گزارش خبري صدا و سیماي مرکز خوزستان از اتصال واحد 
نیروگاه رامین اهواز و  بهبود روند تولید  3مگاواتی شماره  305

برق جهت  تابستان امسال 
17111https://eitaa.com/raminpower/



2
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تصویر مستندات

1401فروردین ماه 



2
6

تصویر مستندات
1401اردیبهشت ماه 



2
7

تصویر مستندات

1401خرداد ماه 



2
8

تصویر مستندات
1401فروردین ماه 



2
9

تصویر مستندات
1401اردیبهشت ماه 

حضور اکیپ صدا و سیما و پوشش خبري در خصوص روند تعمیرات اساسی و آخرین 
1401وضعیت واحد هاي تولید برق جهت حفظ آمادگی در تابستان 



3
0

تصویر مستندات

1401خرداد ماه 



انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5

3
1

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

در صورت نداشتن نسخه  / درج لینک خبرتاریخنام رسانهردیف
.آن ارسال شود jpgالکترونیک در صفحه بعدي 

نیروگاه رامین اهواز همچنان پايِ کارِ تولید برق1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا١٨
3455357https://www.iribnews.ir/fa/news/

بومی سازي و تعمیر قطعات صنعتی در نیروگاه رامین اهواز1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا١٩
3456374https://ahwaz.iribnews.ir/fa/news/

نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق 4اتصال واحد شماره 1401خرداد ماه و سیما  خبرگزاري صدا٢٠
3478633https://ahwaz.iribnews.ir/fa/news/

1401خرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران٢١
قطعه صنعتی در نیروگاه رامین   300ساخت و بازسازي بیش از 

اهواز
8145399https://www.yjc.news/fa/news/

1401خرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران٢٢

گزارش خبري صدا و سیماي مرکز خوزستان از اتصال واحد 
نیروگاه رامین اهواز و  بهبود روند تولید  3مگاواتی شماره  305

برق جهت  تابستان امسال 
17111https://eitaa.com/raminpower/



:جوابیه- 1-7

3
2

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

لینکنام رسانه موضوعتاریخ نشرردیف

اردیبهشت ماه  1
1401

جوابیه نیروگاه رامین در خصوص 
تجمع تعدادي از نیروهاي ترخیص 

شده تعمیرات اساسی 
قلم 

=1245https://galamkh.ir/?p خوزستان



موضوع تاریخ  ردیف
1399-1400اینفوگرافیک مقایسه تولید برق نیروگاه رامین اهواز در سال  1401فروردین ١

1400-1399قطعات در نیروگاه رامین اهواز در سالهاي » ساخت«مقایسه / اینفوگرافیک1401فروردین ٢

1399-1400قطعات در نیروگاه رامین اهواز در سالهاي »بازسازي«مقایسه /اینفوگرافیک1401فروردین ٣

هزار مگاوات ساعت انرژي برق در نیروگاه رامین اهواز  600تولید بیش از  /اینفوگرافیک 1401اردیبهشت ۴

 1401اردیبهشت –میزان تولید انرژي برق در نیروگاه رامین اهواز /  اینفوگرافیک1401خرداد ۵

 1401اردیبهشت –ساخت و بازسازي قطعات در نیروگاه رامین اهواز /  اینفوگرافیک1401خرداد ۶

:موشن گرافی و نشر اینفوگرافی و طراحی  2-1

هاي تبلیغاتی برنامه  - 2



3
4

تصویر مستندات

1399-1400اینفوگرافیک مقایسه تولید برق نیروگاه رامین اهواز در سال  

1401فروردین ماه 



تصویر مستندات

1400-1399قطعات در نیروگاه رامین اهواز در سالهاي » ساخت«مقایسه / اینفوگرافیک

1401فروردین ماه 



تصویر مستندات

1399-1400قطعات در نیروگاه رامین اهواز در سالهاي »بازسازي«مقایسه /اینفوگرافیک

1401فروردین ماه 



تصویر مستندات
1401اردیبهشت ماه 



تصویر مستندات
1401خرداد ماه 



:در شبکه هاي اجتماعی بازنشریا  صداوسیماو پخش آن در ... معرفی عملکرد نیروگاه و کلیپ هايساخت و انتشار  -2-2

3
9

برنامه هاي تبلیغاتی -2

کلیپلینک محل انتشار موضوعتاریخ نشرردیف

روند توسعه و پیشرفت صنعت برق ایران    1401ماه فروردین ١
»روشنا « در برنامه تلویزیونی 

15248https://eitaa.com/raminpower/
https://aparat.com/v/uTUiz

1401ماه فروردین ٢
جابجایی و نصب روتور توربوژنراتور واحد 

نیروگاه رامین  3مگاواتی شماره  305
اهواز 

https://eitaa.com/raminpower

1401ماه فروردین ٣
ساخت مدرسه شهید نادر حمید / کلیپ

در روستاي محروم کرکران اندیکا توسط 
مهندسی حاج احمد -قرارگاه جهادي

متوسلیان
https://eitaa.com/raminpower

1401ماه فروردین ۴
سنگر تولید و اقتصاد کشور زنده / کلیپ

با تصاویر و نقش آفرینی ... ( است
)کارکنان نیروگاه رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpower



:در شبکه هاي اجتماعی بازنشریا  صداوسیماو پخش آن در ... معرفی عملکرد نیروگاه و کلیپ هايساخت و انتشار  -2-2

4
0 1

3

برنامه هاي تبلیغاتی -2

کلیپلینک محل انتشار موضوعتاریخ نشرردیف

1401ماه  اردیبهشت۵
  5مگاواتی واحد  65بازتاب خبر بهبود 

نیروگاه رامین اهواز در بخش اخبار کوتاه  
صدا و سیما

https://eitaa.com/raminpower

1401خرداد ماه ۶
گزارش خبري صدا و سیماي مرکز  

مگاواتی   305خوزستان از اتصال واحد 
نیروگاه رامین اهواز و  بهبود   3شماره 

روند تولید برق جهت  تابستان امسال  

https://eitaa.com/raminpowe
17111r/

1401خرداد ماه ٧
 305تعمیرات اساسی واحد / کلیپ

نیروگاه رامین اهواز و  3مگاواتی شماره 
اتصال آن به شبکه سراسري برق کشور

https://eitaa.com/raminpower
17183/



4
1

تصویر مستندات



: ویژه نامهو یا ) چاپی یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی  -4-1

4
2

انتشارات -4

عنوان نشریهتاریخ نشرردیف
در صورتی که نشریه (درج لینک نشریه 

آن در صفحه بعد درج jpgچاپی است 
)شود

١
فروردین ماه  

1401
انتشار ماهنامه نخل وکارون 

نشریه داخلی -)   59شماره ( 
نیروگاه رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpower

٢
اردیبهشت 

1401ماه 
انتشار ماهنامه نخل وکارون

نشریه داخلی -)  60شماره (   
نیروگاه رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpower

٣
خرداد ماه 

1401
انتشار ماهنامه نخل وکارون

نشریه داخلی نیروگاه  -)  61شماره  (   
رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpower



4
3

مستنداتتصویر 


