تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :محمدحسين رفيع

رشته و مدرک تحصيلی  :ليسانس کامپيوتر -نرم افزار
نوع استخدام :رسمی

تاریخ استخدام 11/9/1 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
با توجه به اينکه در محور چادرملو بين بالک ريگ -زرين فراز  51در هزار وجود داشته و اکثر قطارها در اين محور با کسر بار اعزام ميگرديد که باعث عدم استفاده
ازظرفيت خط و پايين بودن سرعت بازرگاني و تن کيلومتر گرديده و اکثر مواقع نيز با عدم کشش قطارها روبرو و مشکالت امداد و ايمني را به همراه داشته است که با
پيش بيني لکوموتيو هلي اين مشکالت مرتفع گرديد.
عنوان دانش/تجربه:
استفاده از لکوموتیو هلی ریگ  -زرین
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردی

گروهی

موفقيت

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.
 -1عدم کشش لکوموتيوها در بالک فوق
 -2ایجاد امداد قطارها و مشکالت و خطارت ناشی از امداد
 -3عدم استفاده از ظرفيت کامل خط
مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایيد.
مراحل دانش فوق انجام و طی چندین سال اجرا گردید و از نظر بهره وری لکوموتيو وواگن بسيار مؤثر بود و در حال حاضر با انجام تونل در مسير فوق مشکل مرتفع
گردیده است.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایيد.
دستاورد و نتایج آن منجر به پيش بينی لکوموتيو هلی جهت بالک اردکان – ارژنگ ؛ بهرام – چاه خاور و ميبد به سم سيستان و همچنين اجرای دانش فوق در بقيه
نواحی و ایجاد دستورالعمل گردید.
مهمترین چالشهایی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایيد.
 -1انتخاب نوع لکوموتيو جهت هل دادن قطار با توجه به لکوموتيو معادل و در نظر گرفتن بهره وری
 -2مشکل قالب شدن لکوموتيوها با واگنهای قالب گردان
 -3مشکل سوختگيری لکوموتيو
توصيههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نمایيد.
 -1از دانش فوق با توجه به پيش بينی مقررات خاص آن در نواحی دیگر که دارای شرایط مشابه یزد ميباشد ميتوان استفاده نمود.
 -2اصالح و بازنگری ماده  71در مورد قطار فوق در مقررات عمومی سيروحرکت در زمان قالب نشدن لکوموتيو از انتها و تعيين جهت قالب شدن به واگن
انتها که از جلو یا از انتها انجام شود.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
موضوع فوق در بقيه نواحی قابل اجرا ميباشد.

نام وامضای تکميل کننده  :محمدحسين رفيع
نظر تيم ارزیابی دانش :

نام وامضای تيم ارزیابی :

