ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :علي يوسفي /محمدباقر حيدري

رشته و مدرک تحصیلی  :ماشين هاي ريلي /نرم افزار

تاریخ استخدام :

نوع استخدام:

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :محاسبه تاخير ،تقدم و اجراي به موقع قطارهاي باري برنامه اي
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش  :محمدباقرحيدري -علي يوسفي

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.
با توجه به اهميت قطار هاي باري برنامه اي نيازمند پايش مستمر و رصد نحوه اجراي آنها مي باشد .به همين منظور نياز است تا كارشناس مربوطه
بتواند وضعيت اجراي قطار هاي برنامه اي را در كمترين زمان ممكن و عاري از خطا در گراف روزانه براي مدير و معاونان ارائه كند.
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
با توجه به اين كه گراف روزانه در ساعات اوليه كاري برگزار مي شود و كارشناس مربوطه ملزم به تهيه اطالعات مورد نياز در ساعت مقرر مي باشد  ،با
بررسي منابع موجود و تدوين يك فايل اكسل كه حاوي شماره قطارهاي برنامه اي و ساعات حركت مقرره مي باشد با استفاده از بررسي گراف وضعيت
اجراي قطارهاي برنامه اي تعيين و سپس ماژولي جهت تسريع در اين امر برنامه نويسي گرديد.

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
-

محاسبه سريع و عاري از خطا و ارايه آمار به موقع در گراف روزانه

-

آناليز و تحليل عدم اجراي به موقع قطار هاي برنامه اي و برنامه ريزي جهت بهبود روند اجراي آنها

مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
تعيين منبع قابل اطمينان جهت استخراج اطالعات
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
 -1اطالعات مورد نظر از سيستم گراف استخراج گردد.
 -2داده هاي غير ضروري پاك گردد.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
-

تهيه آرشيوي از اجراي قطارهاي برنامه اي براي ارائه بخشي از عملكرد ناحيه در جشنواره شهيد رجايي و ....

نام وامضای تکمیل کننده :محمد باقر حيدري-علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

