تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش  :واحد کيلومتراژ
رشته و مدرک تحصيلی  :فناوري اطالعات-فوق ديپلم

نام و نام خانوادگی  :مجتبی يزدانی

نوع استخدام:پيمانی

تاريخ استخدام 7131-77-71:

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :استفاده از شماره ديزل براي سرچ کردن هنگام چک کردن کارنامه با گراف
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش  :واحد کيلو متراژ  -کنترل راهبر
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهی

موفقيت

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.
هنگام چک کردن کارنامه با گراف از شماره ديزل براي سرچ کردن استفاده ميکنم.چون شماره ديزل عوض نميشود.
عدم هماهنگی کنترل ناحيه با کنترل راهبر در مورد پيشبينی مامور براي قطارهاي قبولی از نواحی هم جوار
مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نماييد.
.7مسلط بودن فرد به گراف
.2مسلط بودن فرد به کليه خطوط ايستگاها ناحيه
.1کار کردن فرد حداقل يک سال به عنوان رييس قطار در ناحيه
.4گذراندن کليه دورههاي سيروحرکت
.5در ارتباط بودن موثر و مداوم با کنترل ناحيه

دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نماييد.
ثبت کيلومتراژ دقيق با گراف و درنتيجه رضايت مامور


جلوي گيري کردن از توقف قطار به علت نرسيدن مامور

مهمترين چالشهايی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نماييد.
.7کندي گراف يا قطع گراف
.2عدم ارسال به موقع کارنامه توسط دپو و ناظم دپو
.1عوض شدن شماره قطارها بعد از هر تغيير و تحول و عدم ثبت شماره قطار جديد در کارنامه
.4کمبود مامور در دپو
توصيههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نماييد.
در واحد کيلو متراژ فردي بايد کار کند که تجربه کافی با سير قطار داشته باشد
شناخت کافی از گراف داشته باشد
کنترل راهبر بايد از قبول قطار از نواحی هم جوار اطالع داشته باشد
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
در کنترل راهبر و کنترل ناوگان
دپو

نام وامضاي تکميل کننده  :مجتبي يزداني
نظر تيم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تيم ارزيابی :

