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ديمیه گردَمایی متخصصان جًان صىعت وفت در تاریخ پىج شىبٍ  12اردیبُشت  2932با حضًر مقام
عالی يزارت وفت ،مذیران ارشذ يزارت وفت ي  057وفر از کارمىذان جًان صىعت وفت در شُر اًَاز برگسار شذٌ
است .در ایه گردَمایی عاليٌ بر تریبًن آزاد جًاوان ،فرم َاي مخصًصی میان تمامی شرکت کىىذگان تًزیع
شذ ي از آوُا خًاستٍ شذ تا ایذٌ َاي خالقاوٍ خًد را بٍ صًرت مکتًب ارائٍ ومایىذ .بعذ از گردَمایی تمامی
ایذٌ َاي يارد رایاوٍ شذ ي با تکىیك تحلیل محتًا طبقٍ بىذي شذٌ ي براي مقام عالی يزارت وفت ارسال شذٌ
است .خالصٍ مذیریتی مُمتریه ایذٌ َاي ارائٍ شذٌ در ایه گردَمایی بٍ شرح زیر می باشذ.
موضوع اصلی
ایده ها

ردیف
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مطالبات عمومی
ساخت جمعیتی
جوانان استان
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عنوان ایده
ایجبد سیستن پبیص خغَط لَلِ ٍ تبسیسبت ًفتی ثِ ٍسیلِ ی تػَیزثزداری َّایی اس
عزیك دٍرثیي ّبی فتَگزاهتزی ًػت ضذُ ثز رٍی سىَّبی پزًذُ ثذٍى سزًطیي
استفبدُ اس ًیزٍگبُ ّبی تَلیذ ثزق وَچه در وٌبر ٍاحذ ّبی ثْزُ ثزداری جْت تبهیي
ًیزٍی ثزق السم ثِ ووه گبسّبیی وِ در ایي ٍاحذ سَساًذُ هی ضًَذ.
ثزرسی هسبئل وبتبلیشٍری در راوتَرّبی  fccدر پبالیطگبُ ّبی وطَر
ایجبد ٍاحذ ّبی اتَهبسیَى غٌعتی جْت ارتجبط ثب غٌعت ٍ ّوچٌیي ایجبد ٍاحذ اهٌیت
اعالعبت در ثخص فٌبٍری اعالعبت
تْیِ ًمطِ ،هستٌذات ٍ داویَهٌت ّبی فٌی تَسظ جَاًبى در یًَیت ّبی ثْزُ ثزداری
ًفت در ضزوت ثْزُ ثزداری ًفت ٍ گبس وبرٍى ٍ سبیز ضزوت ّب
استفبدُ اس تفىیه گز سزچبّی جْت جلَگیزی اس سَساًذى ّشاراى ثطىِ ًفت در
عولیبت ّبی سزچبّی

خوزستان برای بهبود

7

تطىیل وویتِ خَردگی در فبس  2پتزٍضیوی ضْیذ تٌذگَیبى

فرایندهای کاری در

8

تشریك  co2هبیع ثِ هخبسى جْت افشایص فطبر در هخبسى وطَر

صنعت نفت

9

ثزرسی اًزصیه تَرثیي ّبی گبسی در غٌعت ًفت ٍ ثْیٌِ سبسی ووپزسَرّبی گبسی
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تْیِ خجزًبهِ الىتزًٍیىی ثِ غَرت هبّبًِ یب فػل ًبهِ جْت تزٍیج فزٌّگ تفىز ٍ ًَ
اًذیطی ٍ ّوفىزی
اًجبم آهَسش ّبی تخػػی ٍ ثْب دادى ثیطتز ثِ آهَسش ٍ ثزگشاری دٍرُ ّبی اخالق
حزفِ ای
تطىیل اًجوي ّبی علوی غٌعت ًفت در هٌبعك ًفت خیش جٌَة ثِ غَرت هٌغمِ ای
دادى اهتیبس  gradeثزای وسبًی وِ در عَل خذهت وبری هذارن تحػیلی خَد را
ارتمبء دٌّذ(در ّز  gradeوِ ّستٌذ).
استمزار سیستن  erpٍ abcدر اهَر هبلی ضزوت ّب
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عوامل کلیدی
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موفقیت()CSF
کانون های تفکر
جوانان صنعت نفت

حضَر خبًن ّب در ضیفت ٍ ثِ غَرت ًَثت وبر ثعذ اس هذتی ثسیبر سخت ٍ عبلت فزسب
هی ضَد .سهیٌِ ای ایجبد ضَد وِ ایي هسئلِ حل ضَد.
عزاحی چٌذ لیٌه ارتجبط ثیسین جْت پَضص ارتجبط اضغزاری استبى خَسستبى
راُ اًذاسی ًوبیٌذگی هزاوش پضٍّطی در هٌبعك عولیبتی ثِ هٌظَر ارتجبط هستمین ثب هسبئل
ٍ ًیبسهٌذی ّبی غٌعت ًفت
تَلیذ وبالّبی خبظ غٌعت ًفت تَسظ تَلیذ وٌٌذُ ّبی داخلی ٍ وبّص ریسه تَلیذ
ثِ ٍسیلِ ی تمجل ّشیٌِ ّبی عزاحی ،هٌْذسی هعىَط ،تجْیش وبرگبُ ّب
ایجبد ًزم افشارّبی ثَهی ثِ جبی ًزم افشارّبی خبرجی در ضزوت ّبی هختلف ٍ ًگبُ
ٍیضُ ثِ ًزم افشارّبی هذرى در سهیٌِ ّبی اجزایی
ایجبد سبیت ایٌتزًتی "خَدوفبیی غٌعت ًفت" ثِ هٌظَر ثِ اضتزان گذاری اعالعبت ٍ
ًیبسهٌذی ّبی ایي حَسُ ثب توبهی ثخص ّبی غٌعت ًفت ،دیگز غٌبیع ٍ داًطگبُ ّب
استفبدُ اس جَاًبى ثزای پیطجزد استبًذارد ّبی سیز هجوَعِ ایشٍ
تطىیل گزٍُ ّبی تخػػی ٍ دادى هسئَلیت ثزای رفع تٌگٌبّب ٍ دریبفت راُ حل ّب ٍ
استفبدُ اس داًطجَیبى ٍ جَاًبى غٌعت ًفت در اًجبم پزٍصُ ّب ٍ عمذ لزارداد هبلی ثب آًْب
اهىبى ضزوت پزسٌل غٌعت ًفت در پزٍصُ ّبی تحمیمبتی
ارسش لبئل ضذى ٍ حوبیت هبلی ثزای عزحْب ٍ پیطٌْبدات ٍ ثزًبهِ ّبی جَاًبى ٍ
پیگیزی ّبی هستوز
تطىیل گزٍُ ّبی ّوفىزی در رضتِ ّبی هختلف ٍ ایجبد سهیٌِ ی اجزایی ثزای ایي
گزٍُ ّب ٍ سبهبًذّی ًیزٍّبی غٌعت ًفت در تخػع اغلی خَدضبى
ثزگشاری ٍ راُ اًذاسی ضعجِ ّبی هختلف ایي وبًَى در ضزوت ّبی تبثعِ
ارسش لبئل ضذى(ثِ لحبػ هبلی ٍ تطَیمی) ثزای پضٍّص ٍ افتخبرات ثیي الوللی جْت
ایجبد اًگیشُ در جَاًبى
ثزگشاری گزدّوبیی ّبی هىزر ٍ پیَستِ ٍ ثْتز است در ّوبیص ّب ثِ جبی سخٌزاًی ّبی
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هختلف ثِ همبالت ٍ پضٍّص ّب ٍ راّىبرّبی جَاًبى ثزای پیطجزد ّز چِ ثْتزغٌعت ًفت
پزداختِ ضَد.
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استفبدُ استزیجَى ّبی آساد در سغح ضزوت ّب ٍ ّوبیص ّب جْت ارائِ ًظزات ٍ پیطٌْبدات
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ثزگشاری آهَسش ّبی السم هغبثك ثزًبهِ ٍ اّذاف وبًَى
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ثزرسی ،گشارش گیزی ٍ هستٌذسبسی اس وبرّبی اجزا ضذُ
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اّویت دادى ثِ سبیت هتخػػبى جَاى
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استفبدُ اس ثستز ّبی هجبسی ثزای تجبدل اعالعبت جَاًبى

