ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ 7932/80/72 :
شماره :
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 :کنترل پروژه خطوط فرعی و پايش دائمی وضعيت پيشرفت خطوط (از مرحله امكان سنجی ،جذب بار ،جانمايی تا
احداث خطوط)
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش
نوع دانش  /تجربه :

-:

فردي

گروهی

موفقيت

شكست

 کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.عدم پايش يكپارچه و منظم روند فعاليت هاي مربوط به خطوط فرعی
 مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نماييد.در اين روش با طراحی صفحاتی در فضاي نرم افزار اکسل ،کليه اطالعات خطوط فرعی اعم از ايستگاه هاي انشعابی ،طول خط فرعی مورد نياز ،ميزان بار ،مقاصد
حمل بار ،آرشيو مكاتبات و ارتباط هاي صورت پذيرفته ،شماره تماس مسئولين مرتبط و  ...ثبت و بروزرسانی می گردد.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نماييد.


پيگيري منظم و دوره اي در رستاي جذب بار و همچنين نظارت و کنترل دقيق پروژه ها



ثبت تاريخچه فعاليت ها و مشاهده آن در فضاي مرتب و يوزرفرند



ثبت اطالعات افراد و شرکت هاي متقاضی احداث خط فرعی ،به طوري که که با جابجايی مسئولين وقت راه آهن از هر بخش ،اطالعات به صورت مكتوب
به مسئول بعدي منتقل می شود

مهمترين چالشهايی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نماييد.
-

ثبت و بروزرسانی دقيق اطالعات

توصيههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نماييد.
-

اطالعات و مكاتبات بالفاصله پس از تشكيل جلسات و انجام مذاکرات ثبت گردد که با گذشت زمان و تجمع انبوه اطالعات ممكن است فراموش گردد.

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

دريافت اعتبار از ستاد

-

برنامه ريزي جهت استفاده بهتر از واگن هاي خالی با جذب بارهاي جديد

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

نام وامضاي تيم ارزيابی

