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 :پيش بيني وضعيت عملكرد پارامترهاي تاثيرگذار در راه آهن در سال (79بارگيري  ،تخليه و تن كيلومترخالص بار )
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش  :محمد باقرحيدري – سيد حسين 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.
عدم آگاهي از وضعيت آينده پارامترهاي تاثيرگذار در راه آهن

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
با توجه به نياز مطرح شده و جست و جوي همكاران ،روش هاي پيش بيني ،مورد بررسي قرار گرفته و روش بهينه انتخاب گرديد .توسط نرم افزار
 MiniTabو با استخراج عملكرد سه سال گذشته  ،وضعيت يك سال آينده مورد پيش بيني قرار گرفت.

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
 -1مقادير هفتگي پيش بيني شده در مورد عملكرد بارگيري وتخليه و تن كيلومتر خالص بار .
 -2پيش بيني جمع عملكرد راه آهن تا پايان سال  79در مورد بارگيري ،تخليه و تن كيلومتر خالص بار با دقت باالي . ٪79
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
 -1ارتباط با متخصصين اين امر .
 -2انتخاب روشي براي پيش بيني عملكرد.
 -3انتخاب بهترين مدل پيش بيني سري هاي زماني .
توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
انتخاب يك مدل بهينه با توجه به روند عملكرد گذشته ،براي محاسبه پيش بيني با كمترين ضريب خطا.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
براي محاسبه عملكرد تمام پارامتر هايي كه بتوان به صورت يك سري زماني استخراج نمود.

نام وامضای تکمیل کننده :

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضای تیم ارزیابی :

