تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :پرويز افخمی
تاريخ استخدام :

رشته و مدرک تحصیلی  :لیسانس نرم افزار کامپیوتر

-

نوع استخدام :رسمی

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :نصب نرم افزار روی سیستم عامل  7با استفاده ازwindows xp mode
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردی

گروهی

موفقیت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.

با توجه به اینکه پشتیبانی شرکت مایکروسافت از ویندوز  xpبه اتمام رسیده است گروه تصمیم به ارتقا ی سیستم عامل کاربران گرفت  ،ولی تعدادی
از نرم افزار های اداری با سیستم عامل  7تطابق نداشته و ارتقا پیدا نکرده بودند واین چالش بزرگی سر راه این پروژه بود و مانع از اجرای پروژه می شد .
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.

بررسی های زیادی اعم از مطالعه منابع مرتبط و تحقیق در اینترنت انجام شد و با توجه به اجرای این پروژه در مرکز رایزنی هایی جهت کسب تجربه با
آنان صورت گرفت و در نتیجه سایت مایکروسافت نرم افزار ی به نام  windows xp modeرا ارائه داده بود  ،با نصب این نرم افزار روی سیستم هایی
که نرم افزار های اداری انان با ویندوز  7سازگاری نداشت مشکل برطرف شد بدین شکل که نرم افزار روی سیستم نصب و کاربر برای اجرای نرم افزاری
که سازگاری نداشت ابتدا باید  windows xp modeرا اجرا و سپس در محیط  xpنرم افزار مربوطه را اجرا کرد .
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
با نصب اين نرم افزار مشکل پروژه حل شد و توانستیم اکثر سیستم های اداره کل را ارتقا دهیم.
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
با توجه به اينکه ابتدا بايد  windows xp modeاجرا و سپس نرم افزار اداری اجرا شود از نظر کاربران وقت گیر و سخت بنظر می رسد.
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

نام وامضای تکمیل کننده :

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضای تیم ارزيابی :

پرويز افخمي

