ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ 6901/90/61 :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :کاظم حاجی زينلی

رشته و مدرک تحصیلی  :فوق لیسانس مديريت صنعتی
نوع استخدام :قرار داد کار معین

تاريخ استخدام 1931 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :ترافیك-سرعت بارگیري و تخلیه
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

اداره سیرو حرکت

فردي

گروهی

موفقیت

شکست

-1پائین بودن تناژ بار گیري در ايستگاه سه چاهون ومتعاقب آن در ايستگاه چغارت-2 .عدم استفاده بهینه از ساعت کار مامورين (راهبر) -.9پائین بودن تعداد رام
قطار اجرايی با توجه به ظرفیت باالي محور.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
 -1تشريع نمودن مزيت هاي سرمايه گذاري براي شرکت هاي صاحب واگن جهت جذب و افزايش تعداد واگن مورد بهره برداري توسط گروه بازرگانی-2 .افزايش
تعداد رام قطار توسط اداره سیر وحرکت-9.اختصاص ديزل مانوري جهت بارگیري در معدن سه چاهون بصورت مجزا-4.واگذاري تخلیه واگن در معدن چغارت به
معدن چادرملو.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
-1باال بردن تناژ بارگيري -2افزايش ميزان تخليه -3استفاده بهينه از ساعت كار مامورين

مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
-1پائین بودنمیزان بارگیري وتخلیه در محور سه چاهون –چغارت با توجه به ظرفیت باالي آن-2اتالف ساعت کاري مامورين با توجه به کمبود مامور

توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.
-1جذب سرمايه گذاري جهت افزايش تعداد واگن مورد بهره برداري-2واگذاري تخلیه واگن ها در ايستگاه تخلیه چغارت به معدن چغارت توسط ديزل مانوري
اختصاصی-9اختصاص ديزل مانوري جهت بارگیري در ايستگاه سه چاهون
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
باتوجه به اهمیت استفاده بهینه شبکه ريلی کشور میتوان تجربه مذکور را در تمام مبادي بارگیري و تخلیه فعلی و مبادي که بعدا اضافه خواهد شد.

نام وامضاي تکمیل کننده  :کاظم حاجی زينلی

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزيابی :

