
  بسمه تعالی

  فرم ثبت توفیقات، افتخارات و دستاوردهاي صنعت برق ایران
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :نام شرکت

  و ملیموفقیت دفتر روابط عمومی در جشنواره هاي روابط عمومی استانی :نام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمده

  97الی  90سالهاي :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

  : شرح مختصر توفیق به دست آمده
کسب شده اسـت و از طـرف  اسـتاندار و یـا      ی و ملی، سمپوزیوم روابط عمومیاین موفقیتها درجشنواره هاي روابط عمومی استان

                       ایـن موفقیـت هـا شـامل فعالیـت ارزشـمند دفتـر در حـوزه        .مدیرعامل انجمن روابط عمومی  لوح و تندیس اهداء شـده اسـت   
  .، چاپ و نشر و روابط عمومی الکترونیک بوده استاطالع رسانی،پژوهش و تحقیقات، نظرسنجی ، تکریم ارباب رجوع

  
  :اثرات احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق کشور

و همچنین الگویی شده است . بوده استاین موفقیتها جنبه نمادین داشته و البته نشانگر خدمت رسانی درست و دقیق به مردم 
  .براي دیگر واحدهاي شرکت و نیز سازمان هاي مشابه

**************  
  

   پژوهش و افکار سنجیایجاد سامانه :نام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمده

  94سال :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

   :شرح مختصر توفیق به دست آمده

منظور بررسی دیدگاهها، نظرات و میزان رضایت ارباب رجوع، کارکنان، پیمانکاران و دیگر ذي نفعـان شـرکت ایجـاد    این سامانه به 
 . می گردد ، پیامکی، تبلت، تلفنی و حضوري انجامwifiاین نظرسنجی ها به شیوه هاي مختلف از جمله اینترنت،. شده است

افزایش اعتمـاد سـازي و توسـعه     ،در راستاي دولت الکترونیک: کشوراثرات احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق 
  .ه هاي مشارکت و افزایش رضایتمنديتوسعه زمین سرمایه گذاري اجتماعی و

  

  

  

  

  



 CRMایجاد سامانه ارتباط با مشتریان و :ام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمدهن

  96سال :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

  :توفیق به دست آمدهشرح مختصر 

این نرم افزار به منظور تکریم و پاسخگویی خودکار و سـریع بـه اربـاب رجـوع طراحـی شـده اسـت بـه گونـه اي کـه نظـرات،            
پیشنهادات،انتقادات و شکایات مردمی را از تمامی درگاههاي ارتباطی شرکت دریافت و از طریق همان درگاه ارتباطی پاسخ را براي 

  .ایدمشترك ارسال می نم

افزایش اعتمـاد سـازي و توسـعه    ،در راستاي دولت الکترونیک : اثرات احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق کشور
  کاهش مراجعات حضوري .رضایتمندي نه هاي مشارکت، افزایشتوسعه زمی سرمایه گذاري اجتماعی و

****************  

  ایجاد سامانه آرشیو رسانه :نام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمده

  96سال :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

   :شرح مختصر توفیق به دست آمده

را بر روي فضاي اینترانت داخلـی شـرکت نگهـداري و در اختیـار     ) تصاویر و فیلم ها(این سامانه تمامی مستندات تصویري شرکت
  .همکاران شرکت قرار می دهد

حفظ و حراست از مستندات تصویري، دسترسی سریع همکاران : در مجموعه صنعت برق کشور اثرات احتمالی توفیق کسب شده
  به اطالعات، کاهش هزینه ها

*****************  

  راه اندازي تابلوهاي اطالع رسانی دیجیتال:نام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمده

  94سال :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

   : به دست آمدهشرح مختصر توفیق 

 . به مشترکین و همکاران اخبار و مطالب مرتبط با شرکت توزیع برق را اطالع رسانی می نماید  LCDاین نرم افزار از طریق نمایشگرهاي 

   .این تابلوها در سالن هاي خدمات مشترکین امورهاي اجرایی نصب می باشد
  

اطالع رسانی لحظه اي به مشترکین و همکاران، ترویج فرهنگی : راثرات احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق کشـو 
  ایمنی و مدیریت مصرف

  



  نرم افزار مدیریت اسکان :نام دستاوردها، افتخار و توفیق به دست آمده

  97سال :تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

  :شرح مختصر توفیق به دست آمده
مهمانسراي سایر شرکتهاي توزیع در سطح کشور و نیز پذیرش مهمانان از سـایر  این نرم افزار به منظور معرفی همکاران شرکت به 

  .شرکتها طراحی شده است

  

  حذف کاغذ، افزایش اعتماد سازي در راستاي دولت الکترونیک، : اثرات احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق کشور

*******************  

  سامانه جامع اطالع رسانی فراگیر :دست آمدهنام دستاوردها، افتخار و توفیق به 

  97-93سال:تاریخ کسب موفقیت به دست آمده

  :فرآیند تنظیم شده است که به شرح ذیل عنوان می گردد 6این سامانه مبتی بر : شرح مختصر توفیق به دست آمده

مامی اطالعیه و اخبار شرکت در بولتن اطالع رسانی به هنگام که حداقل به صورت روزانه از طریف فضاي اتوماسیون اداري ت-1
  الکترونیکی شرکت براي همکاران منتشر می شود و بر روي تابلوهاي شرکت نیز نصب می گردد

  .اخبار کوتاه و اطالعیه هاي مهم خبرنامه در سامانه پیام کوتاه براي همکاران و خبرنگاران اطالع رسانی می شود -2
  رسان هاي داخلیدر پیام گزارشات و اخبارانتشار  -3
  .اخباري که براي مشترکین مهم است از طریق تابلوهاي الکترونیکی در سطح شرکت اطالع رسانی می گردد -4
  .پایگاه اینترنتی شرکت، اخبار ویژه رسانه ها و تمام اخبار و گزارشات برون سازمانی را منتشر می کند -5
رسانی گسترده اي به صورت بنر، تراکت و پیامک انجام می شود، همزمان پیش قبل از آغاز عملیات اجرایی در هر پروژه  اطالع  - 6

خبر،گزارش پیشرفت اجرایی و گزارش نهایی در رسانه ها انتشار می یابد و البته نتیجه آن نیز در برخی از پروژه ها در نشست هاي 
  خبري مطرح و خبرنگاران نیز از چگونگی اجراي پروژه بازدید می نمایند

توسعه آموزش مردم، افزایش اعتمادسازي، افزایش آگاه سازي : احتمالی توفیق کسب شده در مجموعه صنعت برق کشور اثرات
 مردم به صورت تخصصی و عمومی


