
 باسمه تعالی 

 خالصه اقدامات اداره کل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی 

 نگاه یک در اقدامات

 شرکت تعداد تعداد فعالیت ردیف

 کنندگان

/  مجازی برگزاری ساعت جمع

 حضوری

 بزرگداشت جلسات 1

 ع غ پ هفته

 حضوری ساعت 88 نفر 285 03

 حضوری ساعت 1 نفر 12 1 خبری نشست 2

 حضوری ساعت 5 نفر148 4 هاهمایش 3

 حضوری  ساعت 58 نفر 003 08 هارزمایش 4

 حضوری  ساعت 17 نفر 228 13 تخصصی نشست 5

 حضوری ساعت 57 نفر 1233 24 آموزشی دوره 6

 رزمایش 7

 آموزیدانش

 حضوری ساعت 44 02222 84

  آنالین و حضوری - نفر 457 10 مسابقات 8

 حضوری - نفر 283 0 نمایشگاه 9

 حضوری - نفر 43 4 پروژه افتتاح 11

 و صدا های برنامه 11

 سیما

 حضوری وتلفنی ساعت 17 0 43

 مجازی - نفر 5333 مورد 8 پیامک ارسال 12

 بنر مورد 080 شهری تبلیغات 13

 هفته گرامیداشت

 توسط پدافند

 و ادارات

 در ها شهرداری

 نصب استان سطح

  گردید

- - - 

 در سخنرانی 14

 نمازجمعه

 - دقیقه 23 نفر 0333 1

 



 گزارش عملکرد اطالع رسانی

 گزارش عملکرد کارگروه اطالع رسانی
 53 هاتعداد گزارش 6 تعداد اخبار تولیدی

 20 اخبار ارسالی به خبرگزاری ها 4222 های ارسالیپیامک

 037 ها و گزارش تصویری عکس 7 اخبار بارگزاری شده در سایت 

 20 خبرگزاری های منعکس کننده بله تشکیل ستاد خبری

  های تولیدیعکس نوشته نفر5 خبرنگاران همکار در هفته

 5 انتشار اخبار در صفحات رسمی 84 های مجازیانتشار اخبار در شبکه

 5 های پوشش داده شدهتعداد رزمایش 0 های پوشش داده شدهتعداد همایش

 23 رادیواخبار پخش شده از  25 اخبار پخش شده از سیما

 8 های رادیوهماهنگی حضور در برنامه 26 های سیماهماهنگی حضور در برنامه

 8 تعداد برنامه های پخش شده از رادیو 04 تعداد برنامه های پخش شده از سیما

 24 جمع پخش از رادیو 04 جمع پخش از سیما

 2 تعداد خبرگزاری ها و سایت ها 8 های مکتوب تعداد رسانه
 

 تتاح پروژهاف

 پروژه آموزش فنی و حرفه ای  حافتتا
سیستم دوربین مدار بسته  نام پروژه

 ساختمان اداره کل
اداره کل آموزش فنی و  مکان

 حرفه ای آذربایجان غربی

 و مسئولینمدیرکل  افتتاح کننده 28/24/2822 زمان
 

 ای ، اطالع رسانی و فرهنگیتولیدات رسانه

 فرهنگی، اطالع رسانی و ای تولیدات رسانه
 تاریخ پخش مدت )به دقیقه( موضوع نام عنوان

مستند و نماهنگ های سایت  فیلم
 )بانک کشاورزی( پایداری ملی

 255 پدافند غیرعامل
الی  28/24/2822

22/24/2822 

 در طول هفته 282 پدافند غیر عامل برنامه گفتگو محور )صدا و سیما( 7



 انیمیشن
 

)کانون پرورش فکری استتار 
 کودکان ونوجوانان(

 طول هفته 0 استتار حیوانات

 در طول هفته 82 پدافند غیر عامل برنامه)صدا و سیما( 8

 ـ 3 شنا ممنوع )آب منطقه ای( شنا ممنوع

 تاریخ تعداد مکان توزیع موضوع 

 - - - - کاتالوگ

اطالع رسانی پدافند غیرعامل )بانک  بروشور
 کشاورزی(

 20/24/2822 72 مدیریت و شعب

هشدار وقوع سیل و روشهای مقابل 
 )آب منطقه ای(آن

 03/25/2822 022 نمایشگاه

بسته 
 فرهنگی

 –سطح شرکت  ی()آب منطقه اآشنایی با پدیده سیل
 مدارس

232  

مستند و نماهنگ های سایت  لوح فشرده
 پایداری ملی )بانک کشاورزی(

 مدیریت و شعب
57 22/24/2822 

 ـ 032 نمایشگاه ، مدارس )آب منطقه ای(شنا ممنوع

برنامه 
 مشارکتی

 

برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله 
 نویسی)بانک کشاورزی(

 25/24/2822 338 مدیریت و شعب

)آب آمادگی در مقابل سیل و زلزله
 منطقه ای(

آموزش و پرورش ، 
 مدارس ابتدایی

042 22/24/2822 
24/24/2822 

فکری کودکان )کانون پرورش 
 ونوجوانان(

حضور مربیان در 
مدارس و برگزاری 
کارگاه های متنوع 
فرهنگی و هنری با 
موضوع پدافند غیر 

 عامل

طول هفته پدافند غیر  862
 عامل

 

 


