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الکترونيک

د ر مجموعه بز رگی همچون وزارت نفت ،دوره ها ی آموزشی مختلف و متعددی اجرا و
همچنین جلسات بیشتری برگزار می گردد ؛ و با توجه به شرایط نفتی ها و عملیاتی
بودن کارها در وزارت نفت  ،اجرا ی دوره ها ی آ مو ز شی کارکنان نفت و یا جلسات
اداری مد یران در کوتا هتر ین زمان ممکن خیلی دارای اهمیت می باشد .با توجه به
شرایط موجود  ،کارکنان مجموعه نفت جهت شرکت در دوره ها ی آموزشی و
جلسات اداره می با یستی چندین روز از محل خدمت شهر خود دور بوده و از طرف
دیگر  ،شرکت نفت نیز هزینه های بیشتری را باید در این زمینه متحمل شود.
نظر به اینکه امکاناتی مورد نیاز همچون سرورهای ارتباطی  -خط دیتا  -روتر سالن
آموزش و کنفرانس که در همه شرکتها ی نفت موجود است .و با توجه به اینکه
ارتباط داخلی بصورت زنجیره ا ی ناحیه با ناحیه و ناحیه با منطقه و منطقه با منطقه
دیگر و منطقه با ستاد بر قرار است  ،کافی است با تهیه و راه اندازی و ید ئو
کنفرانس بصورت  HDو مانیتوری در سالن ها ی کنفرانس و آموزش در چهار
شرکت اصلی وزارت نفت شاهد تحول بزرگی در ارائه دورهای آموزشی و یا
برگزاری جلسات در هر زمان و هر مکان باشیم بدون اینکه نیاز به ترک نیروی
انسانی از محل خدمت خود باشد  .اجرا ی این ایده کا هش چشمگیر ی درهزینه
ها را در بر خواهد داشت.

