ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی :
تاريخ استخدام :

غالمرضا برزگري

رشته و مدرک تحصیلی :فوق ديپلم بهره برداري
نوع استخدام:رسمی

1197/20/11

اطالعات عمومی تجربه  :تجربه انفصال قطار در بالک و اعالم آزادي خط توسط مامورين علیرغم وجود واگن در بالک مذکور
عنوان دانش/تجربه:

تیم مشارکت در کسب تجربه  :مامورين کنترل ،سی تی سی  ،مامورين قطار و مامورين عاليم
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.
کاستی ها .مربوط به عدم وجود دفتر خرابی عاليم الکتريکی  ,عدم الزم دانستن در اطالع رسانی به کنترل و مسئولین و و دخالت مامور غیر مجاز در عاليم بوده
است
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
پس از پی بردن به عدم اطالع رسانی به کنترل بعلت نبود دفتر تلفنگرام خرابی عاليم و برنامه الزم در اين خصوص  ،اقدام الزم جهت تهیه دفتر مخصوص ايجاد
گرديد

دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
نتايج حاصله ،اطالع رسانی اتفاقات خرابی عاليم به چندين نفر مسئول که احتمال بروز خطاي يك شخص را به صفر برساند
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
عدم توجه مامورين به حساسیت موضوع در خصوص اطمینان از ورود کامل و سالم بودن قطار و دخالت مامورين غیر مجاز در امور عاليم .

توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.
آموزش الزم به مامورين سیر و حرکت و عاليم در خصوص حساسیت موضوع به منظور جلوگیري از بروز حوادث مشابه و تراک بندي بالکها جهت حساسیت به
اشغال يا آزاد بودن خط( در سیستم  atcدر حال اجرا می باشد)

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
بطور کلی ايجاد ساز و کار اطالع رسانی به چند نفر مسئول از يك مشکل ايجاد شده میتواند از بروز سوانح ناشی از خطا و اشتباه يك شخص جلوگیري نمايد.

نام وامضاي تکمیل کننده :

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزيابی :

