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اس هطکالتی کِ کارکٌاى اقواری (علی الخصَظ هستقز در پزٍصُ ّا) با آى هَاجٌْذ فزایٌذ آهَسش
ایطاى هی باضذ .اس آًجا کِ در هقزرات ضزکت هلی ًفت بِ اهز آهَسش تَجِ ٍیضُ ای ضذُ ٍ در
ساسهاى ّای دٍلتی بِ ًَعی پیطتاس ایي اهز است اها در حال حاضز کارکٌاى اقواری هٌاطق
عولیاتی بِ دالیل هتعذد ّوچَى هاّیت رفت ٍ آهذضاى ،دٍری اس هزاکش آهَسضی ،حضَر طَالًی
اها غیز هستوز در سایت  ،تعذاد هذرسیي ٍ فقذاى اهکاًات ٍ تسْیالت آهَسضی بِ ًَعی هی تَاى
گفت اس ًظز حضَر در دٍرُ ّای ضوي خذهت با هطکل هَاجِ ضذُ اًذ.
لذا پیطٌْاد هی گزدد بِ هٌظَر صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّای سایذ آهَسش سٌتی ,ادارُ هحتزم
آهَسش هزکشی ضزکت هلی ًفت ایزاى با ّوکاری فاٍای ضزکت هلی ًفت با استفادُ اس ضیَُ ّای
ًَیي آهَسضی ًظیز آهَسش الکتزًٍیکی( )E-Learningهبادرت بِ بستز ساسی ،فزاّن آٍری ٍ
تعزیف بستِ ّای آهَسضی جذیذی ًوایذ کِ با ًحَُ آهَسش اس راُ دٍر هغایزت ًذاضتِ باضٌذ .بِ
ًظز هی رسذ بزای ضزٍع ،دٍرُ ّای آهَسش سباى اًگلیسی گشیٌِ هٌاسبی باضٌذ .چزا کِ استوزار
آهَسش در فزاگیزی سباى هْوتزیي ًقص را در اثزبخطی ایي گًَِ هَارد ایفا هی ًوایذ .بذیي صَرت
کارکٌاى اقواری هٌاطق عولیاتی حتی در دٍرُ ّای استزاحت ٍ فزاغت ّن اس چطیذى طعن علن
آهَسی ٍ حضَر در کالط هحزٍم ًوی ضًَذ ٍ ّن هی تَاًٌذ اس تجزبیات خبزگاى صٌعت ًفت بِ
ًحَ احسي استفادُ ًوایٌذ.
ضوٌاً بعیذ است با گستزش ٍ استفادُ رٍس افشٍى اس فیبز ًَری ٍ ٍسایل ارتباطی جذیذ در اقصی
ًقاط هولکت ،اس حیث هباحث سیزساختی فٌاٍری اطالعات ایي طزح با هطکل هَاجِ ضَد.

