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به را فعالیتهاي گسترده اي را بر اساس برنامه هاي تدوین شده برپایه استراتژي  96دفتر روابط عمومی در سال 
  نموده است:شرح ذیل اجرا 

  

 حوزه رسانه اي و اطالع رسانی  
  نشست هم اندیشی رسانه اي 2نشست خبري و  7خبر در حوزه رسانه و برگزاري 550تولید  )1
 برگزاري نشست آموزشی ویژه خبرنگاران )2

 "ب مثل برق مثل زندگی"برنامه رادیویی  150تولید و پخش  )3

 متر بنر جهت اطالع رسانی  2500 انتشار )4

 پوستر جهت اطالع رسانی پروژه ها و پیام هاي مدیریت مصرف فقره 2000 انتشار )5

 بروشور اطالع رسانی فقره 25000 انتشار )6

 تولید و انتشار نشریات داخلی شرکت )7

 برتري روابط عمومی در سزدهمین سمپوزیوم روابط عمومی هاي برتر ایران )8

 تندیس و لوح 2و دریافت  برتري روابط عمومی در جشنواره روابط عمومی هاي برتر استان اصفهان )9

 "دو بار در سال"ارزیابی منظم شرکت در حوزه روابط عمومی )10

 )Isoتکمیل روش هاي اجرایی حوزه روابط عمومی در خصوص انجام پیاده سازي نظام مدیریت یکپارچه( )11

  

 رسیدگی به شکایات و انجام نظرسنجی و تکریم ارباب رجوع 

درصد و در حوزه فروش  93,7نفر با میزان رضایت  10601از انجام نظرسنجی در حوزه حوادث و اتفاقات  )1
درصد و در مجموع از کل مشترکین با میزان رضایت 85,3نفر، میزان رضایت  2559و خدمات پس از فروش از 

 درصد را نشان می دهد. 92,08

 مورد درخواست و شکایت وارده از طریق شبکه سامد 12رسیدگی و پاسخگویی به  )2

شکایت، پیشنهاد، سوال، درخواست راهنمایی و گزارش وارده از طریق سامانه  75000به   رسیدگیبررسی و  )3
 100000121پیام کوتاه 

مورد در خواست  6مورد درخواست یا شکایت وارده از طریق سامانه بازرسی و  6رسیدگی و پاسخگویی به  )4
 یا شکایات سامانه بازرسی توانیر

کایات کتبی که از کانال هاي مختلف و به صورت حضوري در            مورد از ش 135رسیدگی و پاسخگویی به  )5
 دفتر روابط عمومی ثبت شده است.

 برگزاري نشست هم اندیشی تکریم ارباب رجوع ویژه پرسنل بهره برداري و مهندسی )6

 مورد پیامک اطالع رسانی یا پاسخگویی از طریق سامانه پیام کوتاه 1557000ارسال  )7
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 فرهنگیالیتهاي فع  

  مذهبی -تهیه جدول برنامه هاي فرهنگی و مناسبتهاي ملی  )1
 متر بنر به مناسبتهاي ملی، مذهبی، تقدیر، تسلیت 2800و نصب بیش از  تهیه )2

 دریافت لوح تقدیر برتر از ستاد اقامه نماز به جهت کسب رتبه در بین شرکتها و  استان اصفهان )3

 96جنب مراسم جشن دانش آموزي درسال برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی(کتاب،حجاب) در  )4

  برگزاري مراسمات زیارت عاشورا و حدیث کساء به صورت ماهیانه )5
 برگزاري مراسم جشن تکلیف فرزندان همکاران )6

 برگزاري مراسم افطار اولی ها ویژه مکلفین سال اول )7

 برگزاري مسابقات فرهنگی، کتابخوانی و قرآنی )8

 اه مبارك رمضانبرگزاري محفل انس با قرآن کریم در م )9

 برگزاري مراسم مذهبی با حضور مداحان اهل بیت(ع) )10

 برگزاري دوره آموزشی ائمه جماعات در شهر قم )11

 جلسه هم اندیشی ائمه جماعات 8برگزاري  )12

 برپایی نمایشگاه ملی شهروند الکترونیک )13

مراسم سوگواري بهمن،محفل انس باقرآن،  22همایش داخلی ویژه همکاران(روز کارگر، روز زن، 7برگزاري  )14
 شهادت حضرت زهرا(س)، جشن دانش آموزي)

خانواده  550خانواده همکاران به نقاط مختلف کشور جهت استفاده از امکانات اسکان و پذیرش  750اعزام  )15
 از سایر شهرها در مهمانسراي نور اصفهان

 روابط عمومی الکترونیک 

  خرید و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسکان )1
 و توسعه نرم افزار آرشیو راه اندازي  )2

 مدیریت و توسعه تابلوهاي اطالع رسانی دیجیتال  در امورهاي اجرایی )3

 و رسیدگی به شکایات  CRMمدیریت و توسعه نرم افزار  )4

 مدیریت و توسعه نرم افزار سامانه نظرسنجی و ارزشیابی   )5

 ایجاد و مدیریت کانال جامع اطالع رسانی شرکت در فضاي مجازي  )6
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 تهیه و تنظیم:
 مهندس علیرضا کشانی
 مهندس عباس رفیعی

 کارشناس آمار:
لیال روشنی   
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