تاريخ 5991/9/51:

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :علی صابري

رشته و مدرک تحصیلی  :کارشناس ارشد برق

تاریخ استخدام 0330/3/01 :

نوع استخدام :قرارداد معین

اطالعات عمومی دانش:کار با پانل محلی
عنوان دانش :فراگیري کار با پانل محلی
فرد مشارکت در کسب دانش  :همكاران داراي سابقه کار بیشتر
نوع دانش:

 فردي

گروهی

موفقیت

شكست

کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
جهت ایجاد امنیت سیر قطارها و افزایش ضریب بهره برداري به ناچار باید با دانش کار با پانل محلی آشنا شد.
مراحل پیشبرد دانش در سازمان را تشریح نمایید.
تمام نیروهاي شاغل در این بخش باید ضمن فراگیري کامل مقررات عمومی حرکت و سایر دانشهاي مرتبط در این شغل وارد کار شوند.

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش خود را ذکر نمایید.
مهمترین دستاورد افزایش ایمنی و عدم ایجاد سانحه و قدرت تصمیم گیري بهتر است.

مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
عدم وجود زیرساختهاي مناسب نظیر فقدان خط تامین در طرفین ایستگاه جهت قبول تالقی همزمان و همچنین کافی نبودن طول خطوط مناسب جهت قبول و
تشكیل قطار با توجه به طول قطار در ناحیه میباشد.
توصیههاي خود در ارتباط با دانش را بیان نمایید.
کلیه همكاران باید هنگام تصدي پانل تسلط کامل به مقررات عمومی حرکت و نیز شرایط ایستگاه را داشته و با هوشیار ي کامل مبادرت به انجام وظیفه نمایند.
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
براي سایر همكارانی که در  CTCیا سایر ایستگاههاي داراي پانل محلی خدمت میكنند این شرایط حاکم و قابل اجرا میباشدو آشنایی با مقررات و آگاهی از شرایط
ایستگاههاي تحت سرپرستی جزو اصول ابتدایی این کار میباشد.

نام وامضاي تكمیل کننده  :علي صابري

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزیابی :

