تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :سيدحسين محسن ا لحسينی  ،مهدي رجبی رشته و مدرک تحصيلی :

کارشناس

ا لكترونيك و IT

تاریخ استخدام 5731 :و5731

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :روش محاسبه بهره وري لكوموتيو باري در داشبورد مديريتي BI
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهي

موفقيت

شكست

کاستیها،مشکالتکهدرزمانوقوعدانش/تجربهوجودداشتهوایجابنمودهکهسازمان/فرداقدامبهاجرایتجربهموردنظرنماید،ذکرگردد .

در داشبورد مديريتي  BIيك ايتم به نام بهره وري لكوموتيو باري وجود دارد كه مركز اين ايتم را به عنوان شاخص بهره وري باري در نظر
مي گيرد و ما اطالعاتي از نحوه محاسبه ان نداريم و نميدانيم كه چه عواملي بر روي تاثير دارد و چگونه بايد انرا افزايش بدهيم .
پیشبرددانش/تجربهدرسازمانراتشریحنمایید.با بررسي و تحقيق بر روي سامانه  BIبه يك گزارش برخورديم به نام رديابي لكوموتيو
مراحل 
كه در سامانه سيروحركت قرارداد اين گزارش سير كليه لكوموتيوها را در يك بازه زماني در يك ناحيه را بالك به بالك نشان ميدهد ودر
يكي از ستون هاي ان لكوموتيو معادل سير بالك و توقف در ايستگاه را نشان مي دهد كه بر اساس معادل توقف و زمان ان محاسبه مي شود .
در صورتي كه در ستون وضعيت قطار  ،باري انرا فيلتر كرده و بقيه را حذف كنيد جمع ستون معادل لكوموتيوها برابر است با معادل روز
لكوموتيو ان ناحيه در بازه مذكور  .حال اگر تن كيلومتر خالص مرزي را كه در همين سامانه موجود مي باشد بر معادل روز لكوموتيو به دست
امده تقسيم كنيم بهره وري لكوموتيو باري به وجود مي ايد  .به پيوست نمونه اي از ان امده كه مربوط به تاريخ 99/9/5ناحيه كرمان است .

دستاوردهاونتایجحاصلهازدانش/تجربهخودراذکرنمایید .يكي از دستاوردهاي اصلي اين دانش اين است كه با تحليل اين فايل روش هاي

افزايش بهره وري لكوموتيو باري را مي توان استخراج نمود و در اين جهت تالش كرد .



آنها مواجه شدید را ذکرنمایید.عدم وجود اطالعات مستند و راهنما در اداره کل و
پیشبرد دانش/تجربه با  
چالشهایی که در مسیر  

مهمترین 

حتی در ستاد .


توصیههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید .هنگام کار با سامانه به تاریخ ها و انتخاب ناحيه مورد نظر باید دقت الزم داشت

ضمنا بعد از استخراج فایل ردیابی حتما باري انرا باید جدا کرد .


عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟ هم اکنون در هيچ سامامه اي نمی توان سير قطارها و
لكوموتيوهاي ناحيه را در قالب فایل اکسل ذخيره و پردازش کرد و این گزارش ردیابی این کار را می کند .



نام وامضاي تكميل کننده :سیدحسینمحسنالحسینی 

نظر تيم ارزیابی دانش :






نام وامضاي تيم ارزیابی :

