تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :سيد حسين محسن الحسيني  /محمد باقر حيدري
تاریخ استخدام 1396/1375 :

رشته و مدرک تحصیلی  :كارشناسي-برق/كارشناسي نرم افزار

نوع استخدام :ثابت شركتي/تجميعي

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :محاسبه فراواني و مجموع مدت زمان داليل توقف قطارهاي باري در هر ايستگاه
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش  :حيدري – محسن الحسيني

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.
 -1تعداد زياد اطالعات استخراجي مربوط به توقفات و طي شدن مدت زمان زياد جهت محاسبه به صورت دستي.
 -2عدم وجود آمار طبقه بندي شده توقفات در هر ايستگاه .

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
با توجه به نياز پايش هر روز توقفات در هر ايستگاه ،نام همه ايستگاه هاي ناحيه و داليل توقف كه در ايستگاه هاي ناحيه تا كنون به وقوع پيوسته
است توسط كارشناس مربوطه از سيستم گراف استخراج گرديد ،سپس ماژول مورد نظر در محيط برنامه نويسي طراحي گرديد.

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
 -1پايش توقفات و برنامه ريزي جهت كاهش توقفات در هر ايستگاه.
 -2بهينه سازي حركت قطار ها جهت كاهش توقفات غير ضروري در هر ايستگاه و پيگيري جهت افزايش بهره وري لكوموتيوها ي باري
 -3محاسبه فراواني توقفات اتفاق افتاده در هر ايستگاه.
 -4محاسبه مدت زمان سپري شده داليل توقف در هر ايستگاه.
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
 -1شناسايي منبع قابل اطمينان براي دستيابي به اطالعات مورد نياز كه در نهايت سامانه گراف انتخاب گرديد.
 -2ثبت دقيق اطالعات وارد شده در گراف.
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
 -1داده هاي مورد نياز از گراف استخراج گردد.
 -2داده هاي استخراج شده حتما مربوط به قطار هاي باري باشد و اطالعات قطار هاي مسافري پاك گردد(به كمك ستون"نوع قطار")
 -3با اجراي ماژول طراحي شده ،اطالعات خروجي در شيت " "Shhet2قرار مي گيرد.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
پايش روزانه توقفات ايستگاه هاي ناحيه.

نام وامضای تکمیل کننده :

نظر تیم ارزیابی دانش :
نام وامضای تیم ارزیابی :

