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 لكوموتيو روز معادل توقف (توقف قطارها در گراف و يا توقف لكوموتيوها در تعميرات )
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.
محاسبه دستي "لكوموتيو روز معادل" يك لكوموتيو با توجه به تعداد زياد اطالعات استخراجي ،كاري زمان بر و داراي درصد خطاي بااليي مي باشد .با
توجه به تنوع لكوموتيوهاي قطارها عمال محاسبه معادل لكوموتيو ان بسيار وقت گير و مشكل است .با توجه به اينكه در تمام گزارشات تعداد لكوموتيو
ها نيز به راحتي نمي توان محاسبه نمود بنابراين براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده از معادل لكوموتيو بسيار مناسب تر است .
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
چالش پيش آمده در جلسه داخلي گروه مطرح گرديد كه با نظر همكاران از طريق دانش برنامه نويسي قابل حل بود.
كارشناس گروه پارامتر ها و فرمول محاسبه لكوموتيو روز معادل را مشخص نموده و سپس درمحيط اكسل ماژول مورد نظر برنامه نويسي گرديد كه
كدهاي ان به پيوست مي باشد .

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
 -1محسابه پارامتر "لكوموتيو روز معادل" را با صرف زمان اندك و عاري از اشتباه.
 -2محاسبه ميزان لكوموتيو روز معادل قطار هاي باري كه در مركز تعميرات در حالت توقف هستند.
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
به دست آوردن پارامتر ها و روش محاسبه اين فرمول.
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")
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
محاسبه لكوموتيو روز معادل توقف قطار هاي مسافري

نام وامضای تکمیل کننده :

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

