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همانگونه كه مستحضر ميباشيد دوره هاي آموزشي مختلفي براي كارشناسان و مديران محترم در سطح وزارت نفت برگزار
ميگردد ليكن شركت در اين دورهها براي همه امكانپذير نميباشد .برخي از آنها به داليل متعددي و علي رغم ميل باطني
كه به ارتقا دانش خود و به روز نگهداشتن آن دارند قادر به شركت در اين كالسها نميباشند .اين در حالي است كه برخي
ديگر به راحتي از اين دورهها و به نحو احسنت استفاده ميكنند.
از طرفي بسياري از كارشناسان و مديران خبره وزارت نفت ميتوانند بسياري از تجربهها ،دانش و تخصص خود را در اختيار
ديگران قرار دهند .از اين رو اينجانب پ يشنهاد ذيل را به منظور ايجاد يكپارچگي براي فراگيري علوم و دانش هاي جديد براي
عالقمندان و در مجموع باال بردن سطح علمي متخصصان جوان ارايه مينمايم.
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تغيير در فرایند برگزاری دورههای آموزشي از طريق جلب همكاري متخصصاني كه تمايل به همكاري در اين
زمينه را داشته و به صورت خودجوش و بدون ايجاد هزينهاي در اين همافزايي شركت مينمايند .تا آنجايي كه من
اطالع دارم متخصصان زيادي در زمينههاي مهندسي مخازن ،مهندسي نفت ،مهندسي صنايع و  ...مايل به همكاري در
اين امر نيك ميباشند .راهکار اجرایي :ميتوان اين موضوع را از طريق سايت متخخصان جوان اعالم نموده و
تخصصهايي كه توسط مديران و يا كارشناسان محترم مطرح ميشود دستهبندي شده و به ترتيب هماهنگي گرديده و
دورههاي مذكور برگزار گردند.

شرح
پيشنهاد بهبود
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تغيير در فرایند ثبت نام و شرکت در دورههای آموزشي براي متخصصان عالقمند به يادگيري كه متاسفانه

محدوديتهايي در زمينه شركت در كالسها را دارند .راهکار اجرایي این پيشنهاد :اعالم برگزاري دورهها از طريق
سايت متخصصان جوان و يا همچنين سيستم اتوماسيون اداري و سپس ثبت نام از طريق پاسخ به آن و بدون نياز به
هماهنگيهاي ديگر .از آنجايي كه شركت در اين دورهها هزينهاي ندارد و عدم شركت در آن سبب كاهش هزينه دوره
از حقوق نميباشد و اصوال روسا نيز با شركت در اين دورهها خيلي مخالفت نمينمايند مي تواند بسيار مثمر ثمر بوده و
به صورت يك حركت خودجوش به ايجاد همافزايي در دانش تمامي متخصصان عالقمند در مجموعه وزارت نفت گردد.
الزم به ذكر است كه اينجانب اين ايده را تنها براي معاونت برنامهريزي و تلفيق طرحها و برنامهها واقع در مديريت برنامهريزي
تلفيقي شركت ملي نفت ايران (محل خدمتم) مطرح نمودم و االن اين دوره ها به صورت متناوب در حال برگزاري ميباشد.

