
نکوداشت هفته پدافند غیرعامل

1400آبان  14الی  8



پذافٌذ غیرػاهل ، ایراى پایذار

پذافٌذ غیرػاهل یک اصل خَاّذ بَد برای ّویشِ ، ًِ برای 
(1391/08/07هقام هؼظن رّبری  )یک هقطغ خاص، هستورٍ ّویشگی است 



اقذاهات  شرکت تَزیغ برق استاى ّوذاى در راستای ًکَداشت 
1400ّفتِ پذافٌذ غیرػاهل آباًواُ سال 

چاپ ٍ ًصب بٌر با هَضَع شؼار ّفتِ پذافٌذ غیر ػاهل در ٍرٍدیْای شرکت–1

ًصب پَستر در تابلَ اػالًات  –2

برگساری جلسات هرتبظ با پذافٌذ غیرػاهل ٍ ایراد سخٌراًی در خصَص اّویت پذافٌذ –3
.غیرػاهل در ٍاحذّای اجرایی

برگساری دّویي رزهایش قطغ برق هراکس حیاتی، حساس ٍ هْن  بِ هٌظَر بررسی آهادُ بِ –4
هرکس در ّفت شْرستاى ّوذاى ، هالیر ، ًْاًٍذ  14کار بَدى هَلذ برق اضطراری آًْا جْت 

،کبَدرآٌّگ ، اسذآباد ، رزى ٍ فاهٌیي ، ّوسهاى با سراسر کشَر ٍ با حضَر هذیرکل هحترم  
.پذافٌذ غیرػاهل ٍ هذیرکل هحترم هذیریت بحراى استاًذاری

برگساری رزهایش دفاع از هقر بِ هٌظَر حفاظت از تاسیسات ٍ زیرساختْای شرکت–5



اقذاهات  شرکت تَزیغ برق استاى ّوذاى در راستای ًکَداشت 
1400ّفتِ پذافٌذ غیرػاهل آباًواُ سال 

(آهادگی در برابر زلسلِ)برگساری رزهایش تخلیِ ساختواى   - 6

بازدیذ ٍ بررسی هَلذّای اضطراری هراکس حساس–7

تْیِ برٍشَر پذافٌذ غیر ػاهل ٍ اػالم هَارد آهَزشی - 8

ارسال پیاهک از بیاًات هقام هؼظن رّبری ٍ شؼار ّفتِ پذافٌذ غیر ػاهل برای پرسٌل شرکت - 9

درج شؼارّای ّفتِ پذافٌذ در سربرگ هکاتبات اداری–10

درج  اخبار هربَط بِ ّفتِ پذافٌذ  در رساًِ ّا ٍ جرایذ هٌطقِ -11



پذافٌذ غیر ػاهل ٍ بیاًات هقام هؼظن   ًصب بٌر با هَضَع شؼار ّفتِ
رّبری در ٍرٍدیْای شرکت



پذافٌذ غیر ػاهل ٍ بیاًات هقام هؼظن   ًصب بٌر با هَضَع شؼار ّفتِ
رّبری در ٍرٍدیْای شرکت



پذافٌذ غیر ػاهل ٍ بیاًات هقام هؼظن   ًصب بٌر با هَضَع شؼار ّفتِ
رّبری در ٍرٍدیْای شرکت



ًصب پَستر ٍ برشَر پذافٌذ غیرػاهل در تابلَ اػالًات



ًصب پَستر ٍ برشَر پذافٌذ غیرػاهل در تابلَ اػالًات



برگساری جلسِ ٍ ایراد سخٌراًی در خصَص اّویت پذافٌذغیرػاهل در ٍاحذّای اجرایی



خصَص اّویت پذافٌذغیرػاهل در ٍاحذّای اجراییدر برگساری جلسِ ٍ ایراد سخٌراًی 



رزهایش سراسری قطغ برق هراکس حساس بِ قطغ برق جْت تست آهادگی شًراتَرّای برق 
اضطراری



رزهایش سراسری قطغ برق هراکس حساس بِ قطغ برق جْت تست آهادگی شًراتَرّای برق 
اضطراری



رزهایش سراسری قطغ برق هراکس حساس بِ قطغ برق جْت تست آهادگی شًراتَرّای برق 
اضطراری



رزهایش سراسری قطغ برق هراکس حساس بِ قطغ برق جْت تست آهادگی شًراتَرّای برق 
اضطراری



رزهایش سراسری قطغ برق هراکس حساس بِ قطغ برق جْت تست آهادگی شًراتَرّای برق 
اضطراری



رزهایش دفاع از هقر  در سطح شرکت



رزهایش دفاع از هقر  در سطح شرکت



رزهایش دفاع از هقر  در سطح شرکت



رزهایش دفاع از هقر  در سطح شرکت



ٍ تجوغ در هحل اهي(  آهادگی در برابر زلسلِ)رزهایش تخلیِ ساختواى 



ٍ تجوغ در هحل اهي(  آهادگی در برابر زلسلِ)رزهایش تخلیِ ساختواى 



ٍ تجوغ در هحل اهي(  آهادگی در برابر زلسلِ)رزهایش تخلیِ ساختواى 



ٍ تجوغ در هحل اهي(  آهادگی در برابر زلسلِ)رزهایش تخلیِ ساختواى 



بازدیذ ٍ بررسی هَلذّای اضطراری هراکس هْن ، حساس ٍ حیاتی



بازدیذ ٍ بررسی هَلذّای اضطراری هراکس هْن ، حساس ٍ حیاتی



تْیِ ٍ ًصب برٍشَرآشٌایی با پذافٌذ غیرػاهل در سطح شرکت



تْیِ ٍ ًصب برٍشَرآشٌایی با پذافٌذ غیرػاهل در سطح شرکت

شرکت توزیع نیروی برق همدان



ارسال پیاهک از بیاًات هقام هؼظن رّبری در خصَص پذافٌذ غیر ػاهل برای پرسٌل شرکت



استفادُ از شؼارّای  ّفتِ پذافٌذ غیر ػاهل در سربرگ هکاتبات اداری 

  /  /                            

       /     /    /   
 

              

 /       /   
 

              

   /    /                    

         

 

 

 

»                              «  

   وانیر شر ت - غیرعامل پدافند   ب ران مد ر ت دفتر م تر   ل مد ر

  یامی م ند  آ ا   نا  

 ا  را   مولدها  بکا   آماد  ا   ابی فر  مو و : ا  ا 
                

                                    22 /314/1400       2 / /1400                                                  

                              14                                           / /1400                             

                                                                                FTP.                     

 

 

 

 
 

 
    ید  

  مد رعامل   مد ر  هیا    ی 
 



استفادُ از شؼارّای  ّفتِ پذافٌذ غیر ػاهل در سربرگ هکاتبات اداری 

  /  /                           

       /     /   /   
 

              

 /       /   
 

              

   /    /                    

         

 

 

 

»                                    «  

 پو   ینی آ ا   نا  - ه دان ا تاندا   غیرعامل پدافند  ل ادا   م تر  مد ر ل

 ا  را   بر  مولد  ر د مو و : اعت ا 
                

                                                                                                                   

                                                                                                               

(                                                                                                       IT     )

.                

 

 

 

 
 

 
    ید  

  مد رعامل   مد ر  هیا    ی 
 



درج  اخبار هربَط بِ ّفتِ پذافٌذ  در رساًِ ٍ جرایذ هٌطقِ



درج  اخبار هربَط بِ ّفتِ پذافٌذ  در رساًِ ٍ جرایذ هٌطقِ



درج  اخبار هربَط بِ ّفتِ پذافٌذ  در رساًِ ٍ جرایذ هٌطقِ



 با تشکر از توهج شما


