
گزارش عملکرد فصلی روابط عمومی

فصل  
1401تابستان 

نیروگاه رامین –مدیریت تولید برق اهواز شرکت 



موضوععنوانردیف
تعداد فعالیت هاي ماهانه

مجموع
شهریور  مردادتیر  

اطالع رسانی و ارتباط 1
رسانه ها با 

1528اخبار منتشر شده بر روي پایگاه خبري شرکت برق حرارتی
3227)پاون(اخبار منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو

22191859انعکاس خبر در روزنامه هاي سراسري
27242374انعکاس خبر در روزنامه ها، خبرگزاري ها، سایت ها و پایگاه هاي خبري استانی
117220انجام 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
----جوابیه
645747168جمع 

برنامه هاي تبلیغاتی 2
3216طراحی و نشر اینفوگرافی و موشن گرافی

2237و پخش آن در صداوسیما یا بازنشر در شبکه هاي اجتماعی... ساخت و انتشار کلیپ هاي معرفی عملکرد نیروگاه و
54413جمع

نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز عمومی دفتر روابط -1401فصل تابستان فهرست گزارش عملکرد  نیروگاه رامین –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –عمومی دفتر روابط -1401فصل تابستان فهرست گزارش عملکرد 



موضوععنوانردیف 
تعداد فعالیت هاي ماهانه

مجموع
شهریورمردادتیر

ارتباطات درون 3
سازمانی 

----انجام نظرسنجی و افکارسنجی
----جمع 

انتشارات4
1113و یا ویژه نامه ) چاپی یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی 

1113جمع

نیروگاه رامین شرکت مدیریت تولید برق اهواز عمومی دفتر روابط -1401فصل تابستان فهرست گزارش عملکرد  نیروگاه رامین –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –عمومی دفتر روابط -1401فصل تابستان فهرست گزارش عملکرد 



:اخبار منتشر شده بر روي پایگاه خبري شرکت برق حرارتی -1-1

4

اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

لینک درج خبرتاریختیتر خبرردیف

١
قطعه نیروگاهی در  1380ساخت و بازسازي 

/14019757https://news.tpph.ir/fa/Newsماه تیر نیروگاه رامین اهواز

٢
میلیون مگاوات ساعت انرژي در  3تولید 

/14019852https://news.tpph.ir/fa/Newsماه مرداد نیروگاه رامین اهواز

٣
سختی هاي تولید برق در یکی از گرم ترین 

/14019863https://news.tpph.ir/fa/Newsماه مرداد نقاط زمین

۴
مگاواتی نیروگاه رامین به مدار  305واحد 

/14019885https://news.tpph.ir/fa/Newsماه مرداد تولید بازگشت

۵
مگاواتی نیروگاه رامین به مدار  315واحد 

/14019909https://news.tpph.ir/fa/Newsماه مرداد تولید بازگشت

۶
روایتی از تالشی ایثارگرانه براي حفظ  

/14019887https://news.tpph.ir/fa/Newsماه مرداد تولید نیروگاه هاي برق
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

لینک درج خبرتاریختیتر خبرردیف

٧
هزار قطعه صنعتی   2ساخت و بازسازي 

/14019961https://news.tpph.ir/fa/Newsماه شهریور در نیروگاه رامین اهواز

٨
  3.7تولید نیروگاه رامین از مرز 

/14019957https://news.tpph.ir/fa/Newsماه شهریور میلیون مگاوات گذشت
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

لینک درج خبرتاریختیتر خبرردیف

١
میلیون مگاوات ساعت انرژي  2تولید بیش از 

140174336List/-https://news.moe.gov.ir/Newsماه تیر الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز

٢
قطعه نیروگاهی در  1380ساخت و بازسازي 
140174368List/-https://news.moe.gov.ir/Newsماه تیر نیروگاه رامین اهواز

٣
  13ساعته یک نیروگاه در  70تعمیرات  

140174498List/-https://news.moe.gov.ir/Newsماه تیر ساعت به اتمام رسید

۴
میلیون مگاوات ساعت انرژي در  3تولید حدود 

140175129List/-https://news.moe.gov.ir/Newsماه مرداد نیروگاه رامین اهواز

۵
قطعه   1700ساخت و بازسازي بیش از  

140175175List/-https://news.moe.gov.ir/Newsماه مرداد تخصصی در نیروگاه رامین اهواز
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

لینک درج خبرتاریختیتر خبرردیف

۶
میلیون مگاوات ساعت  3.7تولید بیش از 

1401ماه شهریور انرژي در نیروگاه رامین اهواز
-https://news.moe.gov.ir/News

76014List/

٧
قطعه صنعتی در  2000ساخت و بازسازي 
1401ماه شهریور نیروگاه رامین اهواز

-https://news.moe.gov.ir/News
76058List/
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

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

میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز 2تولید بیش از 1401تیر ماه ١

اعالم اسامی برندگان مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت1401تیر ماه ٢

قطعه نیروگاهی توسط متخصصان نیروگاه رامین اهواز 1380ساخت و بازسازي تعداد 1401تیر ماه ٣

منتشر شد "نخل و کارون "نشریه الکترونیکی نیروگاه رامین اهواز  61شماره 1401تیر ماه ۴

1401اینفوگرافی ساخت قطعات در سه ماهه نخست 1401تیر ماه ۵

1401اینفوگرافی میزان تولید برق نیروگاه رامین اهواز در سه ماهه نخست 1401تیر ماه ۶

رعایت الزامات ایمنی نقش مهمی در فرآیندهاي تولید انرژي برق دارد1401تیر ماه ٧

برگزاري کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر در نیروگاه رامین1401تیر ماه ٨
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

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

ثبت گوشه اي از سختی هاي تولید برق نیروگاه رامین توسط صداوسیماي مرکز  1401تیر ماه ٩
خوزستان

در نیروگاه رامین) ع(برگزاري مراسم عزاداري شهادت امام محمدباقر1401تیر ماه ١٠

پیام تبریک مدیر عامل نیروگاه رامین به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان و دهه 1401تیر ماه ١١
امامت و والیت

مگاواتی شماره یک نیروگاه رامین پس از رفع نشتی بویلر به شبکه   305واحد 1401تیر ماه ١٢
سراسري برق کشور متصل شد

برگزاري نشست حجاب و عفاف در نیروگاه رامین اهواز1401تیر ماه ١٣

شفافیت و آگاه سازي پرسنل از اقدامات و چالشها مهمترین رویکرد ما در حوزه 1401تیر ماه ١۴
مالی و پشتیبانی است

سخنرانی غدیرشناسی در نیروگاه رامین برگزار شد1401تیر ماه ١۵
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.آن ارسال شود jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف

آذین بندي و برپایی سفره غدیر در نیروگاه رامین اهواز1401تیر ماه ١۶

مراسم خطبه خوانی غدیر در نیروگاه رامین اهواز برگزار شد1401تیر ماه ١٧

درجه در نیروگاه رامین اهواز 70تولید بی وقفه برق تابستان در دماي 1401تیر ماه ١٨

برگزاري جشن بزرگ غدیر در نیروگاه رامین1401تیر ماه ١٩

ایستگاه صلواتی غدیریون در نیروگاه رامین1401تیر ماه ٢٠

فاز مثبت پایتخت در نیروگاه رامین اهواز1401تیر ماه ٢١

در نیروگاه رامین) ع(گرامیداشت والدت حضرت امام موسی کاظم1401تیر ماه ٢٢
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

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

1401ماهه نخست  4اینفوگرافی میزان تولید برق نیروگاه رامین اهواز در 1401مرداد ماه ٢٣
1401ماهه نخست  4اینفوگرافی ساخت و بازسازي قطعات در 1401مرداد ماه ٢۴
میلیون مگاوات ساعت انرژي الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز 3تولید حدود 1401مرداد ماه ٢۵
قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز 1700ساخت و بازسازي بیش از 1401مرداد ماه ٢۶

برنامه ریزي براي برگزاري هرچه باشکوه تر مراسم عزاداري ماه محرم و صفر در 1401مرداد ماه ٢٧
نیروگاه رامین

حجت االسالم سید احمد حسینی بعنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه  1401مرداد ماه ٢٨
رامین منصوب شد

منتشر شد "نخل و کارون "نشریه الکترونیکی نیروگاه رامین اهواز  62شماره 1401مرداد ماه ٢٩
در نیروگاه رامین) ع(ارادت عاشقان اباعبداهللا الحسین 1401مرداد ماه ٣٠
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 jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
.آن ارسال شود

مگاواتی نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشور 305بازگشت واحد 1401مرداد ماه ٣١

در نیروگاه رامین) ع(تبیین واقعه کربال و قیام امام حسین1401مرداد ماه ٣٢

برگزاري کمیته بحران نیروگاه رامین بمنظور آمادگی در خصوص طوفان و سیل1401مرداد ماه ٣٣

برگزاري مسابقه عکاسی محرم در نیروگاه رامین اهواز1401مرداد ماه ٣۴

برگزاري مسابقه کتابخوانی محرم در نیروگاه رامین1401مرداد ماه ٣۵

مراسم معنوي زیارت عاشورا در نمازخانه نیروگاه رامین برگزار شد1401مرداد ماه ٣۶

برگزاري مراسم عزاداري تاسوعا و عاشوراي حسینی در نیروگاه رامین1401مرداد ماه ٣٧

دیدار با فرمانده جدید نیروي انتظامی شهرستان باوي1401مرداد ماه ٣٨

مگاواتی نیروگاه رامین به مدار تولید بازگشت 315واحد 1401مرداد ماه ٣٩

حضور همکاران قرآنی نیروگاه رامین در مسابقات قرآنی وزارت نیرو1401مرداد ماه ۴٠

برگزاري آزمون تفسیر قرآن کریم در نیروگاه رامین1401مرداد ماه ۴١
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 jpgدر صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه بعدي / درج لینک خبرتاریخردیف
.آن ارسال شود

هزار مگاوات ساعت انرژي الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز747میلیون و 3تولید بیش از  1401شهریور ماه ۴٢

قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز 2000ساخت و بازسازي حدود  1401شهریور ماه ۴٣

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز موفق به کسب رتبه برتر صنعت برق حرارتی کشور شد 1401شهریور ماه ۴۴

ماهه نخست سال جاري 5اینفوگرافیک تولید انرژي الکتریکی در  1401شهریور ماه ۴۵

انتصاب سرپرست اداره نگهداري و تعمیرات آزمایشگاه الکترونیک ،آنالیز و کالیبراسیون نیروگاه  1401شهریور ماه ۴۶
رامین اهواز

واکسیناسیون دوز یادآور کرونا در نیروگاه رامین اهواز 1401شهریور ماه ۴٧

63نشریه نخل و کارون در ایستگاه  1401شهریور ماه ۴٨

خوزستان در نیروگاه رامین اهواز) عج(حضور نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر  1401شهریور ماه ۴٩
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

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

بازدید مسئوالن و فعالین فرهنگی سپاه از روند تولید برق در نیروگاه رامین اهواز 1401شهریور ماه ۵٠

ثبت چهار رکورد جدید در تاریخ صنعت برق ایران 1401شهریور ماه ۵١

برگزاري دوره آموزشی عارضه یابی سازمانی 1401شهریور ماه ۵٢

ها و مبدلها در نیروگاه رامین برگزار شدPRآزمون دوره مانیتورینگ  1401شهریور ماه ۵٣

دوره مانیتورینگ،جوشکاري پایپینگ برگزار شد 1401شهریور ماه ۵۴

جلسه هم اندیشی مدیران نیروگاه رامین با مهندس عباسی مدیرعامل شرکت تولید  1401شهریور ماه ۵۵
نیروي برق رامین

چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو برگزار شد 1401شهریور ماه ۵۶

جاماندگان اربعین در نیروگاه رامین اهواز 1401شهریور ماه ۵٧
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اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها -1

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

1-کلیپ جاماندگان اربعین در نیروگاه رامین اهواز 1401شهریور ماه ۵٨

حضور خودجوش پرسنل نیروگاه رامین جهت خدمت به زوار اربعین در مرز چذابه 1401شهریور ماه ۵٩
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انجام مصاحبه هاي اختصاصی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت با رسانه ها -1-5
:
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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 2تولید بیش از  1401تیر ماه و سیما   خبرگزاري صدا١
3487353https://www.iribnews.ir/fa/news/

قطعه نیروگاهی در نیروگاه رامین اهواز 1380ساخت و بازسازي 1401تیر ماه و سیما   خبرگزاري صدا٢
3490090https://www.iribnews.ir/fa/news/

ساعت 13پایان عملیات تعمیرات نیروگاه رامین اهواز در 1401تیر ماه و سیما   خبرگزاري صدا٣
3495072https://www.iribnews.ir/fa/news/

بازگشت واحد شماره یک نیروگاه رامین به چرخه تولید برق1401تیر ماه و سیما   خبرگزاري صدا۵
3504020https://www.iribnews.ir/fa/news/

قطعه نیروگاهی توسط متخصصان نیروگاه رامین اهواز 380ساخت و بازسازي هزار و  1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران۶
YHyQ00https://www.yjc.news/

واحد شماره یک نیروگاه رامین به چرخه تولید برق بازگشت1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران٧
8182172https://www.yjc.news/fa/news/

1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران٨
حضور اکیپ خبري صدا و سیما در نیروگاه رامین اهواز و تهیه گزارش از آخرین وضعیت واحد هاي 

تولید برق این مجموعه در پیک مصرف برق
17899https://eitaa.com/raminpower/

1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران٩
حضور اکیپ خبري صدا وسیما در نیروگاه رامین اهواز و پوشش اقدامات و عملیات هاي تعمیراتی  

جهت پایداري شبکه برق
16350https://eitaa.com/raminpower/
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1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران١٠
گزارش خبري صدا وسیما از تالش پرسنل نیروگاه رامین اهواز بمنظور تامین برق مورد نیاز مردم در 

تابستان طاقت فرساي خوزستان
18182https://eitaa.com/raminpower/

1401تیر ماه جوان   باشگاه خبرنگاران١١
صدا و سیما در نیروگاه رامین اهواز و تهیه » فاز مثبت« حضور اکیپ برنامه تلویزیونی 

گزارش از چالشها و سختی هاي تولید برق
18393https://eitaa.com/raminpower/

میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز 2تولید بیش از 1401مرداد ماه و سیما   خبرگزاري صدا١٢
3519312https://www.iribnews.ir/fa/news/

ساخت و بازسازي بیش از یکهزار قطعه در نیروگاه رامین اهواز  1401مرداد ماه و سیما   خبرگزاري صدا١٣
3520907https://www.iribnews.ir/fa/news/

مگاواتی نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشور 305متصل شدن واحد 1401مرداد ماه و سیما   خبرگزاري صدا١۴
3528476https://www.iribnews.ir/fa/news/

قطعه در نیروگاه رامین اهواز 1791ساخت و بازسازي 1401مرداد ماه و سیما   خبرگزاري صدا١۵
3530989https://www.iribnews.ir/fa/news/
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در صورت نداشتن نسخه الکترونیک در صفحه / درج لینک مصاحبهتاریخنام رسانهردیف
.آن ارسال شود jpgبعدي 

قطعه تخصصی در نیروگاه رامین اهواز 700ساخت و بازسازي بیش از هزار و 1401مرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١۶
8195506https://www.yjc.news/fa/news/

1401مرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١٧
روایت سختی هاي تولید انرژي حیاتی برق در یکی از گرمترین نقاط / فاز مثبت 

زمین 
18478https://eitaa.com/raminpower/

مگاواتی نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسري برق کشور 305بازگشت واحد 1401مرداد ماه جوان  باشگاه خبرنگاران١٨
8201308https://www.yjc.news/fa/news/

1401شهریور ماه و سیما  خبرگزاري صدا١٩
مگاوات  118هزار و  747میلیون و  3از ابتداي امسال تا پایان مردادماه  

.ساعت انرژي الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز تولید شد
3553858https://www.iribnews.ir/fa/news/

1401شهریور ماه جوان  باشگاه خبرنگاران٢٠
ماهه  5هزار قطعه صنعتی در  2ساخت و بازسازي حدود 

نخست نیروگاه رامین اهواز
8222051https://www.yjc.news/fa/news/
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1401شهریورماه 
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تصویر مستندات

1401شهریور ماه 



موضوع تاریخ  ردیف
1401در نیروگاه رامین اهواز در سال  اینفوگرافیک ساخت قطعات1401تیر ماه ١

1401در نیروگاه رامین اهواز در سال  اینفوگرافیک بازسازي قطعات1401تیر ماه ٢

میزان تولید انرژي الکتریکی در نیروگاه رامین اهواز  اینفوگرافیک1401تیر ماه ٣

نیروگاه رامین اهواز -ماهه نخست سال جاري  4اینفوگرافیک تولید انرژي الکریکی در 1401مرداد ماه ۴

اینفوگرافیک ساخت و بازسازي قطعات در نیروگاه رامین اهواز1401مرداد ماه ۵

نیروگاه رامین اهواز -ماهه نخست سال جاري  5اینفوگرافیک تولید انرژي الکریکی در 1401شهریور ماه ۶

:موشن گرافی و نشر اینفوگرافی و طراحی  2-1

هاي تبلیغاتی برنامه  - 2
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1401تیر ماه 



تصویر مستندات
1401مرداد ماه 



تصویر مستندات
1401شهریور ماه 



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

3
1

برنامه هاي تبلیغاتی -2

کلیپلینک محل انتشار موضوعتاریخ نشرردیف

/17961https://eitaa.com/raminpowerسیر تحول صنعت نیروگاهی در ایران1401ماه تیر ١

1401ماه تیر٢
گزارش خبري صدا وسیما از تالش 
پرسنل نیروگاه رامین اهواز بمنظور 

تامین برق مورد نیاز مردم در تابستان 
طاقت فرساي خوزستان

18182https://eitaa.com/raminpower/

1401ماه مرداد ٣
روایت سختی ھای تولید / فاز مثبت 

انرژی حیاتی برق در یکی از 
گرمترین نقاط زمین 

bG3L8https://www.aparat.com/v/

کلیپ تالش کارکنان نیروگاه رامین 1401ماه مرداد ۴
درجه اي 70اهواز در گرماي 

kHy43https://aparat.com/v/
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برنامه هاي تبلیغاتی -2

کلیپلینک محل انتشار موضوعتاریخ نشرردیف

zWq7https://aparat.com/v/A)  1شماره ( کلیپ اربعین در نیروگاه رامین اهواز 1401ماه شهریور ۵

https://aparat.com/v/ROari)  2شماره ( کلیپ اربعین در نیروگاه رامین اهواز 1401ماه شهریور ۶

https://aparat.com/v/bxAkl) 3شماره ( کلیپ اربعین در نیروگاه رامین اهواز 1401ماه شهریور ٧
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: ویژه نامهو یا ) چاپی یا الکترونیکی(انتشار ماهنامه داخلی  -4-1

3
4

انتشارات -4

در صورتی که نشریه چاپی  (درج لینک نشریه عنوان نشریهتاریخ نشرردیف
)آن در صفحه بعد درج شودjpgاست 

1401تیر ماه ١
انتشار ماهنامه نخل وکارون 

نشریه داخلی -)62شماره ( 
نیروگاه رامین اهواز

18720https://eitaa.com/raminpower/

٢
مرداد ماه  

1401
انتشار ماهنامه نخل وکارون

نشریه داخلی -)63شماره (   
نیروگاه رامین اهواز

19536https://eitaa.com/raminpower/

٣
شهریور ماه  

1401
انتشار ماهنامه نخل وکارون

نشریه داخلی نیروگاه  -)64شماره  (   
رامین اهواز

https://eitaa.com/raminpower
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