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 مسائل ، مشكالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟ چه

قبالً اینترنت تنها بستر ارتباطی ادارات و امورات شهرستانی با ستاد شرکت بود. همكاران ما در شهرستانها برای دسترسیی بیه سیامانه    

ار امور مشترکین و ... از اینترنت استفاده می کردند. ایین امیر   اداری، نظام پیشنهادات، نرم افزماسیون های اطالعاتی شرکت از قبیل اتو

دارای مشكالتی بود. اختالل در اینترنت ادارات شهرستانی و یا اینترنت ستاد باعث می شد دسترسی به این سامانه ها غیرممكن شیود.  

ضیمناً بیا    ی همكاران شهرستانی گردیده بیود. همچنین دسترسی به این سامانه ها با سرعت بسیار پایینی انجام می شد و باعث نارضایت

توجه به اینكه یكی از برنامه های اصلی شرکت راه اندازی سامانه ساماب برای ارائه خدمات الكترونیك به مردم می باشد اهمییت وجیود   

ات شرکت میدیریت منیاب    بستر ارتباطی مطمئن و با سرعت باال بین ستاد و ادارات شهرستانی بیشتر از قبل احساس می شد و از تاکید

 آب ایران نیز بود. 

 چگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟

با توجه به مشكالت یاد شده انواع بسترهای ارتباطی ممكن بررسی گردید و در نهاییت تصیمیم گرفتیه شید تیا بیین سیتاد و ادارات        

 رار گردد.برق G.HSDLبر روی بستر  MPLSشهرستانی ارتباط 
 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

مكاتبات اولیه با شرکت مخابرات استان گلستان صورت گرفت، آدرس و مشخصات خطوط تلفین ادارات شهرسیتانی   ابتدا  -

 بررسی و نتیجه به شرکت آب منطقه ای گلستان اعالم گردد. MPLSاعالم گردید تا امكان برقراری ارتباط 

 G.HSDLبر روی بستر  MPLSمخابرات استان اعالم نمود در ادارات شهرستانی غیر از اداره علی اباد امكان برقراری ارتباط  -

 استفاده گردد. ADSLاز بستر  G.HSDLتصمیم بر این شد تا برای اداره علی آباد به جای وجود دارد. 

انجیام تنظیمیات مربوطیه ارتبیاط بیین سیتاد و ادارات        با همكاری شرکت مخابرات و پس از خرید تجهیزات موردنییاز و  -

 شهرستانی برقرار گردید.
 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

  افزایش سرعت ارتباط 

 سهولت در دسترسی به سامانه های اطالعاتی ستاد 



 

  ارتباطیافزایش امنیت بستر 

 امكان برقراری ارتباط بین دستگاه های حضور و غیاب ادارات شهرستانی و ستاد 

  امكان دسترسی همكاران شهرستانی به سرویسFTP ستاد 

 امكان برقراری اتصال از راه دور به رایانه همكاران شهرستانی برای برطرف نمودن ایرادات و مشكالت آنها 

 وران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید. آیا برای اجرای این تجربه از مشا

  استفاده گردید. و همچنین شبكه دولت استانداری شرکت مدیریت مناب  آبارتباط ستاد شرکت با از تجربه 

  محدوده زمانی و مكان اجرا :

 .گردید طح شرکت آب منطقه ای گلستان و امورات و ادارت تابعه انجامسدر 

 چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟

 .ادارات شهرستانی کلیه همكاران

 در صورت پذیرش این تجربه در کنفرانس مدیریت ، چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟

 عبدالصمد فیروزبخت
 

 

 واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟ تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ،
 
 

 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعی که قبال
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