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با توجه به اینکه امروزه صرفه جویی درتمامی امور و کارها امری پسندیده می باشد و اسراف زیاد
نیز مورد مقبول نیست ،به عینه مشاهده می شود که این ماهنامه هر ماه در شرکت ملی نفت ایران
بیان مسئله

تکثیر می شود وبه صورت کتابچه در اختیار عده ای معدود قرار می گیرد که هزینه زیادی اعم از

و چالش موجود

چاپ و تکثیر مثل کاغذ و جوهر و نیروی کار در بر می گیرد  .وحتی مشاهده شده که این کتابچه
که در دست بعضی قرار می گیرد بندرت مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از مدت زمانی به کاغذ
باطله ای تبدیل می شود .و یا شاید نوعی کالس گذاشتن برای عده ای باشد.

با سیستمی کردن این ماهنامه ،تمامی پرسنل می توانند از آن استفاده کنندچون ماهنامه ماحصل
کارهای پژوهشی و علمی مهندسین و مدیران می باشد ،لذا این ماهنامه ها در سیستم نگهداری
می شود و کلیه محقیقن و پژوهشگران و عالقه مندان نفت و گاز می توانند در موقع نیاز ازآن
شرح
پیشنهاد بهبود

استفاده کنندو از این هزینه های گزاف و بیهوده که در باال اشاره شد جلوگیری می شود و همان
طور که امروزه مدیریت دانش در سراسر دنیا گسترش پیدا کرده لذا ما می توانیم با نگهداری کلیه
اطالعات و مقاالت اعم از پژوهشی و ترویجی به گسترش و ترویج مدیریت دانش کمک کنیم و این
اطالعات برای همیشه بایگانی می شودند ودر اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.

