ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ 5901/90/51 :
شماره :
شماره فرمF-14014 :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :احسان مقيم زاده فهادانی

رشته و مدرک تحصيلی  :کارشناس ارشد برق قدرت

تاریخ استخدام 0030/10/01 :

نوع استخدام :قراردادکار معين

اطالعات عمومی دانش  :تنظيم و تشكيل قطار
عنوان دانش :فراگرفتن تنظيم و تشكيل قطار
فرد مشارکت در کسب دانش  :همكاران با سابقه بيشتر
نوع دانش :

فردی

گروهی

موفقيت

شكست

کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
عدم اجرای صحيح مقررات در اجرای تنظيم وتشكيل قطار باعث مشكالت زیاد،از جمله سوانح غير قابل جبرانی مانند (سانحه نيشابور) می شود.

مراحل پيشبرد دانش در سازمان را تشریح نمایيد.
تمام همكاران جذب شده در بدو خدمت با گذراندن کالسهای مختلف از جمله مقررات عمومی سيرو حرکت و طی دوره کارآموزی و موفقيت درامتحانات که مستلزم
فراگيری دانش فوق می باشد وارد عرصه کار می شوند.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش خود را ذکر نمایيد.
مهمترین دستاورد عدم ایجاد سانحه و باال رفتن ضریب ایمنی سير قطارها به واسطه فراگيری و اجرای این دانش می باشد.
مهمترین چالشهایی که در مسير پيشبرد دانش با آنها مواجه شدید را ذکر نمایيد.
وجود واگن های گوناگون با بارهای متنوع و قالب های مختلف که به طبع آن باعث دقت بيشتر و فراگيری مقررات های مربوطه به منظوراجرای صحيح تنظيم و
تشكيل قطار گردید.
توصيههای خود در ارتباط با دانش را بيان نمایيد.
تمامی همكاران می بایست در فراگيری مقررات مربوط به تنظيم وتشكيل قطار و کاالهای خطرناک اهتمام ورزند و همچنين از جداول مربوط به مشخصات واگنها
اطالعات کافی را داشته و از تجربيات همكاران با سابقه بيشتر بهره و استفاده الزم را ببرند.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
فراگيری مقررات و اجرای آن در تمامی جنبه های راه آهن امری اجباری است چنانكه اجرای مقررات در این سازمان باعث حفظ جان کارکنان و ذینفعان ،کاهش
خطرات سوانح و کمتر شدن صدمات مالی و عدم وارد شدن خدشه به وجه راه آهن در جامعه می گردد.

نام وامضای تكميل کننده :

نظر تيم ارزیابی دانش :

نام وامضای تيم ارزیابی :

