
 نخستین نشست کارگروه روابط عمومی ، همایش ، انتشارات و آموزش 

تن از همکاران آموزش و روابط  51دی ماه در فضای مجازی برگزار گردید و و  32این نشست روز سه شنبه 

 عمومی نیروگاهها، حضور داشتند.

اندازی اولیه کارگروه ها تخصصی که همان هم اندیشی، هم ار فلسفه اصنا در راهنالزم به ذکر است در این وبی

افزایی، همراهی، پیشتیبانی و تحقق بهتر و بیشتر اهداف یک مجموعه نیروگاهی بود توسط عجمی از شرکت 

O&M  ..مپنا، سخن گفته شد 

همایش ها، سنائی ـ روابط عمومی اصنا ـ پیرامون دلیل همراهی کارگروههای روابط عمومی،  ،در ادامه نشست

انتشارات و آموزش که همان همراهی بخش آموزش و روابط عمومی در بسیاری از موارد اجرایی ـ عملیاتی و 

 همپوشانی کارها بود، سخن گفت.

ماهتاب گستر، تولیدبرق مشهد، شرکت مادر تخصصی تولیدبرق حرارتی، »شرکت های  همراهان در این نشست

یفا افارس،  BOTتولیدبرق تبریز، تولیدبرق مشهد، تولیدبرق فارس، تولیدبرق نیروگاه چادرملو(، تولید برق سرو)

، بودند که با ابراز رضایت از این فعالیت آغاز شده ، به تشریح فعالیت های اجرایی ...«صنعت تابا ، نیروگاه کازرون و 

ت داخل، تدوین همچون همایش مدیران نیروگاه توسط مجموعه ماهتاب گستر، همایش ساخسال جاری و آتی 

خود هنر در مجموعه برنامه راهبردی شرکت ها در حوزه ارتباطات، توسعه استفاده هر چه گسترده تر و اثرگذار  

 پرداختند.

الزم به ذکر است که در این نشست بنی هاشمی ـ شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از حسن و همچنین 

 گزاری همایش های مجازی سخن گفت.محدودیت های بر

روه به اعضا و دیدگاهها و نظرات کلی برگزار گاضافه می گردد در این نشست اغازین که بیشتر با هدف معرفی کار

اسب روابط عمومی و آموزش در مجموعه خود سخن گفتند و به آمیخته نشد، برخی همراهان از نداشتن جایگاه م

 ر با این بخش ها سخن به میان آوردند.گعالیت های دیفشدن برخی 

 نشست آتی به دبیرخانه اصنا اعالم گردد.ر این نشست مقرر گردید تا موارد و موضوعات پیشنهادی د


