تاريخ 97/09/15 :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی :
تاريخ استخدام :

عباس رضايی
67 /01/10

رشته و مدرک تحصیلی  :لیسانس اقتصاد
نوع استخدام:رسمی

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:برنامه ريزي جهت بار گیري واگن در اولین مبدا بارگیري
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهی

موفقیت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.
استفاده بهینه از واگنهاي در سطح شبکه ريلی سبب میگردد که واگنی بدون علت وبه لحاظ انکه شرکت حمل ونقل قرار دادي ندارد توقف ننمايد يك نفر مسئول که
برنامه ريزي دقیقی داشته باشد تا واگن را در اولین مبدا بار گیري متوقف نمايد حتی اگر بارنامه جاي ديگر داشته باشد
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
برگزاري جلسات متعدد با شرکتها و معادن جهت به بار نشستن برنامه بار گیري در بهینه ترين جا

دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
رشد وشکوفايی راه اهن در سطح جامعه
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
راهکاري بايد پیش بینی گرددکه بارنامه را به اخرين مبدا صادر ولی برنامه ريزي جامع وکامل جهت توزيع واگن انجام گیرد تا در بعضی نقاط راه اهن واگن مازاد
نداشته ودر بعضی نقاط واگنی جهت بار گیري موجود نباشد
توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.
کلیه کارکنان راه اهن بايد با تمام توان وتجربه در پیشرفت روز افزون کوشا بوده وبا جديت کارها به پايانی خوش وموفقیت اتمام گردد

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
کلیه کارکنان با حسن نیت و فکري ازاد پیشنهادات را به مسئول ذيربط ارائه تا او بهترين تصمیم ممکن را بگیرد .

نام وامضاي تکمیل کننده  :عباس رضايي
نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزيابی :

