ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :علي يوسفي-محمدباقرحيدري

تاریخ استخدام :

رشته و مدرک تحصیلی  :ماشين هاي ريلي/نرم افزار

نوع استخدام:

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:استخراج عدد اتوكنترل واگن ها به صورت اتوماتيك
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.
در رديابي واگن ها در  BIشماره واگن ها به صورت  6رقم و بدون عدد كنترلي نشان داده مي شود و چنانچه نياز باشد در گراف مكانيزه سير واگن مورد
نظر و اطالعات آن اعم ازمقدار و نوع بار واگن ،شماره قطار،شماره لكومتيو آن و ....مشاهده گردد ،با وارد كردن شماره  6رقمي اطالعاتي نمايش داده نمي
شود و پيغام قطاري يافت نشد نشان داده مي شود .و بايد هر هفت رقم مربوط به شماره واگن جست و جو گردد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
-

عدد اتوكنترل براي صحت ارقام ديگر استفاده مي شود و با يك رابطه ي رياضي به  6رقم ديگر واگن ارتباط دارد.از آنجا كه محاسبه ي عدد
اتوكنترل به صورت دستي و انجام محاسبات مرسوم مخصوصا زماني كه تعداد واگن ها زياد باشد بسيار زمان بر مي باشد در فايل اكسل با
فرمول نويسي امكان اين فراهم شد تا  6رقم واگن ثبت شده و رقم هفتم به صورت اتوماتيك محاسبه گردد.فايل اكسل مزبور تحت عنوان
محاسبه اتوكنترل در پوشه مشترك گروه هماهنگي قرار داده شد.

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

استخراج عدد اتوكنترل واگن ها به صورت اتوماتيك و در کمترین زمان ممکن

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.
-

دقت الزم در هنگام ثبت شماره  6رقمی واگن

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
نام وامضای تکمیل کننده  :علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

