تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
رشته و مدرک تحصیلی  :كارشناس ارشد ماشين هاي ريلي

نام و نام خانوادگی  :علي يوسفي

نوع استخدام:

تاریخ استخدام :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:استخراج زمان مسدودي بالك ها به صورت اتوماتيك و سرعت باال

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.
زمان بر بودن محاسبه مسدودي بالك ها در ناحيه به صورت دستي و گاها عدم وجود دقت كافي

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
از آنجا كه زمان مسدودي هاي هر بالك به صورت روزانه توسط اداره سير و حركت به صورت سيستمي ثبت مي گردد .چنانچه براي تحليل و بررسي هر
اداره اي يا گروهي نياز به جزييات مسدودي بالك خاصي داشته باشد بدون نياز به نامه نگاري يا تلفن زدن مي تواند با ورود به سامانه گراف از منوي
گزارشات سير و حركت از تب مسدودي ها به جزييات مسدودي آن بالك دست يافت.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
-

دسترسي به جزييات مسدودي هر بالك به تفكيك دليل ،اعم از بهسازي خط ،تشكيل ايستگاه موقت و ...و مدت زمان آن

-

تسهيل در تحليل آمار مسدودي خطوط با توجه به استخراج گزارش مسدودي در يك فايل اكسل با اين روش

مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
-

در مسير پيش برد با چالشي مواجه نشديم

توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
-

هنگام استخراج مسدودي از تب مسدوديها در گزارشات سير و حركت به فيلترهاي سمت راست صفحه نمايش توجه كافي جهت استخراج
صحيح در بازه ي زماني مناسب و ناحيه ي مورد نظر داشته باشيم.

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

محاسبه ظرفيت اشغال بالك ها

-

تشكيل آرشيو مسدودي خط به صورت روزانه به متظور تحليل عمليات نگهداري و تعمير خط ناحيه

نام وامضای تکمیل کننده  :علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

