




برگزاری جلسات شورای فرهنگی











و ( الم علیهم الس) ترویج فرهنگ قرآن کریم ، سیره اهلبیت 

و مقام معظم رهبری  ( ره ) رهنمودهای امام 







غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا



شاورين جلسه با مديران عامل صنعت آب و برق و مسئولين فرهنگي، مشاورين بانوان، م

امور ايثارگران



ژان رو( فارسي–كردي )نشست خبري در دفتر روزنامه 

در خصوص مباحث فرهنگي استان كردستان



برگزاری جلسات ختم قرآن کریم 





برگزاری مراسم محفل انس با قرآن کریم ویژه همکاران







برگزاری پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران 









وديواندرهآبمنابعادارهتوسطميزخدمتبرپايي

روستايدرمردممشكالترفعجهتاداراتساير

ديواندرهشهرستانتوابعازگترگادمه





ترویج فرهنگ نماز 





ق با تغذیه فکری و آموزش روحانیون و ائمه جماعات صنعت آب و بر
بصورت مجازی و در کانال نماز و نیاز )محوریت مدیریت مصرف آب 

HTTPS://T.ME/NAMAZVANIAZ)

https://t.me/namazvaniaz


برگزاری کارگاه آموزشی احکام نماز





تقدیر از فعاالن نماز تقدیر  



وزیع در تهیه کتاب با موضوعات دینی و فرهنگی و تهیه بسته های فرهنگی جهت ت
بین همکاران شرکت 



هر ساله چادر و سجاده نماز برای هدیه به فرزندان همکارانی که به
سن تکلیف رسیده اند تهیه می گردد 



برگزاری نماز جماعات در شرکت با
حضور مدیران ارشد 



تجهیز نمازخانه ها ی ستاد و امور تابعه به مضامین دینی





توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از 

منکر و فرهنگ سازمانی





تفکیک اتاق آقایان از بانوان



بالغاومردوزنازاعمپرسنلكليهبرايمتحدالشكللباستهيه

بهمربوطههايدستورالعملبرابرمردوزنكاركنانپوششحدود

تابعهمراكزوسازمانها

مانتو
کت شلوار



تانی کسب رتبه برتر اس

در بحث امر به معروف

و نهی از منکر

توسط شرکت آب 

منطقه ای کردستان



مکاربا برگزاری جلسات مشاوره ای نقش آموزه های دینی در تربیت اسالمی فرزندان ویژه بانوان ه

حضور اساتید برجسته در این حوزه  



هماهنگی دیدار عمومی مردم با وزیر محترم نیرو در راستای تکریم ارباب

رجوع و صیانت از حقوق مراجعین











ط با عفاف استفاده از ظرفیت ائمه جماعات ستاد و امور تابعه شرکت جهت ارائه مباحث و مسائل مرتب
و حجاب به همکاران شرکت 



محجبه تقدير از بانوان 



1398تقدير از آمران معروف و فعاالن فرهنگي و نماز در سال 



درج مطالب امر به معروف در ماهنامه الکترونیکی شرکت 



ششتذكر، ارشاد و راهنمايي كاركنان و مراجعين بدحجاب و بدپو

1398

(خانم)ارباب رجوع (آقا)ارباب رجوع 



ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ، سبک 

زندگی  و صیانت از بنیان خانواده 



و تدوین و بروزرسانی منشور عفاف و حجاب
نصب در ورودی شرکت 





آموزشبه کارگیری مدرسین علوم تربیتی در حوزه عفاف و حجاب به منظور

و ارائه خدمات مشاوره ای

دکترای علوم تربیتیدکتر باتوبه نقشبندی    : 1

دکترای روانشناسی بالینیدکتر صمد حمیدی  : 2

دکترای علوم تربیتیدکتر نامداری    : 3

دکترای علوم تربیتیدکتر وفایی    : 4





ماعي كارگاه آموزشي كارگاه آسيب شناسي اجت

1398و تحكيم بنيان خانواده  آذر 







ن اطالع رسانی حدود پوشش کارکنان زن و مرد در مت

منشور عفاف و حجاب و نصب در سطح شرکت



برگزاری همایش بمناسبت هفته عفاف و حجاب



و در تبلیغات محیطی و فضاسازی مناسب موضوعات فرهنگی

رکت ، هفته عفاف و حجاب از طریق نصب بنر و استند در سطح ش

پیام ها تهیه و توزیع بروشور مفاهیم و موضوعات فرهنگی ، نصب

و موضوعات هفته عفاف و حجاب بر روی اتوماسیون اداری و درج

در نشریه الکترونیکی شرکت











الی در تهیه خانه بهشتی مولف دکتر محمد داودی و کتاب حج عالی مولف ماموستا مال برهان ع

راستای حمایت از این آثار 



ایی ساله  از بانوان محجبه شرکت در هفته عفاف و حجاب با اهداء لوح تقدیر و هدایهر

تقدیر به عمل می آید



1398تقدير از بانوان محجبه در سال 



1398تقدير از آمران معروف و فعاالن فرهنگي و نماز در سال 





تقویت توانمندیهای فرهنگی و دینی

فرزندان همکاران 



مکاران و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای بانوان همکار و برگزاری گلگشت خانوادگی برای ه
خانواده آنها و اطالع رسانی اردهای راهیان نور در سطح شهر 



وفرحموشادهايبرنامههمراهبهايشانفرزندانوهمكاردانشجويانجشنوارهبرگزاري

.نفر400ازبيشبهجوايزاهدايبا



(ویژه فرزندان ممتاز وزارت نیرو ) اعزام فرزندان همکاران به اردوی شهر مقدس مشهد و اصفهان 







برگزاری مسابقه کتابخوانی و تقدیر از نفرات برتر 



برگزاری پانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران 





1398ويژه فرزندان همكار در سال –تقدير از برندگان مسابقات قرآني 



ار فعالیت در حوزه فضای مجازی و نرم افز











ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه





درج مطالب با موضوع صرفه جویی در ماهنامه الکترونیکی شرکت 



ع برگزاري كارگاه آموزشي مديريت مصرف آب و صرفه جويي در سطح مدارس استان كردستان، تهيه و توزي
و با مابين دانش آموزان، توسط مديران ادارات منابع آب شهرستانها'نهنگ آبي خليج فارس'جلد كتاب 10000

هماهنگي دبير شوراي فرهنگي شركت آب منطقه اي كردستان 





طراحی پوستر با موضوع صرفه جویی 



بازدید از تاسیسات شرکت 



زاناهدا بسته های فرهنگی در برنامه های مدیریت مصرف به دانش آمو



بضاعتاهدا بسته های فرهنگی در برنامه های مدیریت مصرف به دانش آموزان بی



برگزاری مسابقه نقاشی و جشنواره زنگ آب 





استفاده از فضای مجازی 





تبلیغات محیطی با موضوع صرفه جویی





اماممراديجاللماموستاحاجباديواندرهشهرستانآبمنابعادارهمديرديدار
آبحوزهدرمشكالتومسايلبررسيوشهرستاناينجمعه






