تاريخ 7932/80/72 :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :يوسف رحيمی زاده

رشته و مدرک تحصيلی  :کارشناسی ارشد مهندسی خط و سازه هاي فنی
نوع استخدام-:

تاريخ استخدام - :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :تعيين ضريب اشغال خطوط ريلی
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش
نوع دانش  /تجربه :

-:

فردي

گروهی

موفقيت

شکست

 کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.عدم آشنايی اکثر کارکنان در خصوص نحوه محاسبه ضريب اشغال خطوط ريلی در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت خطوط ريلی و مديريت ترافيك ريلی
 مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نماييد.در اين روش با استفاده از داده هاي مستخرج از سامانه گراف (بخش گزارشات سير و حرکت) و فرمول نويسی در فضاي نرم افزار اکسل و بر اساس رابطه ظرفيت
خطوط ريلی مستخرج از متون فنی و مقاالت و همچنين وارد نمودن مسدودي ها ،ضريب اشغال خطوط محاسبه می گردد.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نماييد.


ارائه روش مناسب جهت مديريت مناسب ترافيك ريلی



استفاده بهينه از خطوط ريلی به دليل آگاهی از وضعيت اشغال و ظرفيت خطوط ريلی

مهمترين چالشهايی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نماييد.
نحوه استخراج ديتاها می باشد که با تحليل سامانه گراف روش ميانبر و سريعی مشخص گرديد.
توصيههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نماييد.


داده ها حتما از گراف استخراج شوند



در فرمول نويسی اکسل دقت کافی شود

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
-

در راستاي دو خطه نمودن و توسعه زير ساخت ها(نياز يا عدم نياز به خط جديد)

-

تعيين حجم کاري يك ناحيه( در حوزه خط و سازه هاي فنی و همچنين سير و حرکت و ناوگان)

نام وامضاي تکميل کننده  :يوسف رحيمي زاده
نظر تيم ارزيابی دانش :
نام وامضاي تيم ارزيابی

