ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ3101/90/31 :
شماره:
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش:
نام و نام خانوادگی :محمدحسن طالبی

رشته و مدرک تحصیلی :ليسانس خط و سازه هاي فني

تاریخ استخدام1031/30/30 :

نوع استخدام :رسمی

اطالعات عمومی دانش/تجربه:

عنوان دانش/تجربه :مكانيابي احداث خط بازرگاني در ايستگاه اردكان
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش--- :
نوع دانش  /تجربه :

 فردی

گروهی

موفقیت

شکست

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

-1
-2
-3
-4

كمبود طول خط انبار در ايستگاه اردكان جهت توقف واگن به منظور بارگيري محصوالت كارخانه شيشه
تخريب سطح سكوي موجود در ايستگاه اردكان به علت استفاده نامناسب
افزايش ترافيك ايستگاه به علت مانورهاي مكرر جهت جابجايي واگن هاي خالي و باردار
اشغال خطوط بازديد ناوگان به منظور بارگيري در مواقع پيك بار

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.

ابتدا موارد مهمي نظير دسترسي به جاده و ارتفاع خاكريز جهت جانمايي خط بازرگاني مورد بررسي ميداني قرار گرفت و پس از آن ،موقعيت احداث خط تعيين شد .در مرحله بعد،
طراحي هندسي خط مورد نظر و محل قرارگيري سوزن انشعاب صورت گرفت .نهايتاً به منظور تصويب طرح ،نقشه تهيه شده به كميته ايستگاه ها ارسال گرديد و پس از دفاع از طرح
پيشنهادي در جلسه مربوطه ،طرح احداث خط بازرگاني در ايستگاه اردكان به تصويب رسيد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.

 -1افزايش ظرفيت بارگيري در ايستگاه اردكان (امكان توقف ،بارگيري و تخليه همزمان حداقل  44واگن)
 -2كاهش ترافيك ايستگاه جهت مانور و تنظيم قطارهاي حامل محصوالت كارخانه شيشه
 -3احداث خطوط با كمترين هزينه و بدون اخالل در امور بهره برداري ايستگاه (عدم مسدوي خطوط ايستگاه در زمان احداث و اتصال خط بازرگاني)
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.

جانمايي خط مورد نظر در ايستگاه و محل انشعاب ،به گونهاي كه اين موارد به طور همزمان در آن رعايت شود :كمترين حجم زيرسازي  -بيشترين طول مفيد خط –
دسترسي به جاده آسفالته  -امكان دسترسي به ساير خطوط و سهولت مانور – عدم كاهش طول مفيد ساير خطوط
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.

 -1در طراحي انشعاب خطوط فرعي و انشعابها ،امكان دسترسي به خط جديد از ساير خطوط موجود در ايستگاه در نظر گرفته شود.
 -2وضعيت عالئم ايستگاه در نظر گرفته شود (به منظور جانمايي سوزن).
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

 -1طرح انشعاب خطوط فرعي تجاري و صنعتي
 -2احداث خطوط تخليه و بارگيري در ايستگاه ها
نام وامضای تکمیل کننده :محمدحسن طالبي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

