تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

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

سيدحسين محسن ا لحسينی

رشته و مدرک تحصيلی  :کارشناس ا لكترونيگ

تاریخ استخدام 5731 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :نحوه محاسبه تن كيلومتر خالص مرزي ناحيه توسط داشبورد مديريتي
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهي

موفقيت

شکست

کاستیها،مشکالتکهدرزمانوقوعدانش/تجربهوجودداشتهوایجابنمودهکهسازمان/فرداقدامبهاجرایتجربهموردنظرنماید،ذکرگردد .


هم اكنون بين اطالعات تن كيلومتر خالص مرزي كه روزانه توسط سيرو حركت اعالم مي شود با اطالعاتي كه توسط داشبورد مديريتي
اعالم مي شود اختالف وجود دارد ودر بعضي روزها اين اختالف زياد مي باشد .اين اختالف چيست ؟ و سوال اينجاست كه داشبورد
مديريتي اين اطالعات را از كجا استخراج مي كند ؟
پیشبرد دانش/تجربه درسازمان را تشریحنمایید .در سامانه سيرو حرکت از داشبورد مدیریتی یك گزینه داریم به نام ردیابی واگن .
مراحل  
در این گزارش مانند ردیابی لكوموتيو سير کليه واگن هاي باري به صورت بالک به بالک امده است اطالعات مختلفی مانند تناژ بار  ،طول
بالک طی شده ، ،بار ناخلص  ،تن کيلومتر خالص و ...را به دست ما می دهد  .هنگامی که ما تن کيلومتر خالص کليه واگن ها در بالک ها را با
هم جمع کنيم تن کيلومتر خالص کل به دست می اید که به پيوست فایل هاي ان امده است  .

دستاوردهاونتایجحاصلهازدانش/تجربهخودراذکرنمایید.تن کيلومتر خالص یكی از پارامترهاي مهمی است که در بسياري از شاخص هاي

بهره وري کاربرد اساسی دارد و اگر ما بتوانيم مشكالت و خطاهاي محاسبتی انرا استخراج و حل نمایيم شاید بتوان بدون فعاليت اضافی
باعث افزایش شاخص هاي بهره وري ناحيه شویم  .

پیشبرددانش/تجربهباآنهامواجهشدیدراذکرنمایید.عدم وجود اطالعات اوليه الزم که در ناحيه و در مرکز
چالشهاییکهدرمسیر 

مهمترین

اطالعات مناسب وجود نداشت .


توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید  .ابتدا باید اختالف بين تن کيلومتر استخراج شده توسط سامانه و بين واحد امار را

بررسی و حل و فصل کرد و بعد از شناسایی و حل مشكل دیگر به صورت دستی هر روز صبح نسبت به تهيه امار اقدام نشود و تنها اطالعات
را از سامانه استخراج نماید .


عالوهبرموضوعمرتبط،درچهمواردیمیتوانازدانشمذکوراستفادهنمود؟ 



نام وامضاي تكميل کننده :سیدحسینمحسنالحسینی 
نظر تيم ارزیابی دانش  :


نام وامضاي تيم ارزیابی :

