
 

 1931عملکرد دفتر روابط عمومی در سال 

 
 اطالع رسانی به همکاران شاغل و بازنشسته از طریق سامانه پیام کوتاه به مناسبت های خاص -1

تهیه و درج اخبار شرکت در اینترانت و اینترنت شرکت، سایت اینترنتی وزارت نیرو، توانیر و پورتال  -2

 ریات وزارت نیرو و توانیراستانداری  و ارسال و پیگیری چاپ در نش

 تهیه فرآیندهای اجرایی دفتر روابط عمومی -3

 برگزاری جلسات منظم رابطین خبری واحدها با دفتر روابط عمومی -4

 ثبت نامه ها و درخواست های مردمی در سیستم سامد استانداری و پاسخگویی به آن ها -5

و چاپی و ارسال به برق های منطقه ای سراسر شرکت به صورت الکترونیکی « پیک برق » چاپ نشریه  -6

 کشور و سازمان های مرتبط

 تهیه و ارسال تیتر اخبار شرکت از طریق سامانه پیام کوتاه برای بازنشستگان -7

 تهیه اخبار و گزارش های خبری از پروژه ها و ارسال به صدا و سیما و پیگیری پخش -8

شرکت و جمع آوری و تهیه گزارش های مختلف فصلی و  پیگیری اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در -9

 سالیانه 

 هماهنگی تشکیل جلسات با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی -11

چاپ بروشور در هفته دولت و دهه فجر با عنوان پروژه های قابل افتتاح، پروژه های   در دست اقدام،  -11

 مقایسه پیشرفت پروژه ها

 ارش عملکرد شرکت و وضعیت پروژه ها از طریق چاپ در روزنامه اطالعاتارایه گز -12

 تعامل بیشتر با روابط عمومی های توانیر و وزارت نیرو و چاپ تعداد و حجم زیادتری از اخبار شرکت -13

 تهیه و ارسال لوح تقدیر، نامه های تبریک، تسلیت و تشکر -14

 اطالع رسانی به مناسبت های خاص -15

 یه بریده جراید الکترونیکی و درج روی اینترانتته -16

 (نوبت 2)هماهنگی و برنامه ریزی برای حضور واحد سازمان انتقال خون در شرکت -17

 همکاری در برگزاری مراسم جشن دانش آموزی  -18

 (همایش روابط عمومی های برتر استان)همکاری در برگزاری همایش های استانی -19

 جلیل از خانواده معظم شهداء و جانبازان و ایثارگران و تجلیل از پیشکسوتانبرگزاری مراسم ت -21

 برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی بین پرسنل شرکت -21

کمیته اطالع رسانی )برگزاری جلسات متعدد با مدیران روابط عمومی های صنعت آب و برق استان یزد -22

 (صنعت آب و برق

 داری به مناسبت های گوناگون مذهبی و ملی و تزیین شرکتبرگزاری مراسم جشن و عزا -23

 (غم ، شادی ، زیارت)تهیه و نصب پالکارد جهت پرسنل شرکت -24

 برنامه ریزی و هماهنگی به منظور بازدید همکاران از تأسیسات و اماکن -25

 



 روف و نهی از منکر همکاری با پایگاه شهید سامعی به منظور برگزاری مسابقه مقاله نویسی امر به مع -26

 پوشش تصویری و فیلم برداری از مراسم مختلف -27

 تهیه فیلم و عکس از پروژه های در حال اجرا -28

اقدام جهت ساخت و تهیه کلیپ های شرکت برق و پیگیری به منظور پخش از شبکه های استانی و  -29

 کشوری

ارسال آگهی های مزایده، مناقصه شرکت به روزنامه ها و پیگیری مستمر آن تا حصول نتیجه و تحویل  -31

 به آگهی دهندگان

 پیگیری به منظور اشتراک و دریافت روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها و فصل نامه های شرکت -31

م مختلف و جشن های دانش آموزی برحسب همکاری با شرکت های تولید و توزیع برق در انجام مراس -32

 درخواست

 

 

خالصه عملکرد كتابخانه مركزي شركت برق منطقه اي يزد 

 1931در سال 
تعداد کل کتاب 

 های فارسی و التین

 تعدادکتاب

 خریداری 

 و یا  

  اهدایی

تعداد /تعداد اعضا

مراجعه کنندگان 

  بیرون از شرکت

 تعداد

کتابهای امانت داده 

  شده

 تعداد

  نشریات

  موجود

 تعداد

  نشریات

 داده امانت

  شده 

 تعداد استفاده از

 ستانداردها،ا

 مقاالت و

 پایان نامه ها

تعداد روزنامه های 

کثیر االنتشار و محلی 

  موجود در کتابخانه

7408 061 111/18 8091 71 291 208 11 

 بخانهاعالم نشریات وکتابهای تهیه شده، در اینترانت دربخش تازه های کتا -

 خریداری کتابهای مورد نیاز همکاران در فصول مختلف سال -

 جمع آوری وارسال کتبی که نیاز به صحافی مجدد بعلت خرابی داشته اند  -

 فهرست نویسی کلیه کتابهای خریداری ویا اهدایی در کتابخانه  -

باقابلیتهاای    31112517به شماره11118251751تغییر نسخه جدید نرم افزار سامانه پیام کوتاه از شماره -

 کاملتر

 14412 –ارسال پیام به کلیه همکاران  -

 ارسال اخبار ماهیانه به بازنشستگان  -

  491 -ارسال پیام بمناسبت تولد همکاران  -

 مذهبی وملی -ارسال پیامهای متعدد از قبیل تبریک اعیاد ومراسمهای فرهنگی -

                                         گروههای خااص ماننادپایگاه بسای      پیام برحسب نیاز واحدهای مختلف جهت اطالع رسانی بهارسال  -

 .....شهیدسامعی، کمیته شورای ورزش و

 

 

 
 

 



 1931عمومی در سال كسب رتبه هاي برتر روابط 
 

 

 

تقدیر و تشکر مشاور استاندار و دبیر شورای همااهگی    -1

در روابط عموم  های استان یزد از محمد حسین عباداهی   

  عملکرد روابط عموم خصوص 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر مشاور استاندار و دبیر شورای همااهگی    -2

روابط عموم  های استان یزد از معصاوم  حریریاان راباط    

خبری پرتال در شرکت بار  مگققا  ای یازد در خصاوص     

 همکاری با پرتال خبری استان یزد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :همکاران مجموعه
 

 (کارشگاس مسئول روابط عموم )روردی سید محمد صاد  سی

 (کارشگاس روابط عموم )معصوم  حریریان 

 (مسئول سمع  و بصری)ملک جمشیدی ... ذبیح ا

 (مسئول کتابخان )عصمت فالحت  

 (متصدی روابط عموم )محمد عل  حسن آبادی 

 (متصدی تبلیغات روابط عموم )محمد عل  زحمتکش 

ل و سرپرست دفتر روابط عموم ، مسائول پدافگاد   مشاور مدیرعام)محمد حسین عبداهی  

غیرعامل شرکت، دبیر شورای معاونین، مجری فروش، عضو   شاورای همااهگی  رواباط    

عموم  های استان، عضویت در کمیت  های مختلف، حضاور در جلساات اساتانداری با      

 (نمایگدگ  از مدیریت محترم عامل

 


