ثبت دانش  /تجربه

تاريخ :

( دانش کارکنان )

شماره :
شماره فرمF-14014 :

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

رشته و مدرک تحصیلی  :عمران – فوق ديپلم

محمد تقی کريمی
01 67/01/10

نوع استخدام:رسمی

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه:استفاده از روش هاي مختلف آموزشی مانند فايل ها و فیلم هاي آموزشی
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
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.
در بعضي از مواقع مدت زمان كم كه امكان كسب تجربه ودانش آموزي در تما م زمينه ها وعوامل را غير ممكن مي سازد دستگاههاي اجرايي با روشهاي مختلف آموزشي من جمله تحليل سوانح ورويدادها با استفاده از
فايلها وفيلمهاي آموزشي باعث افزايش دانش مامورين در واحدهاي مختلف مي گردند.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
درعمليات اجرايي موفقيت صرفا" توسط دانش فرا گرفته شده حاصل نمي گردد ودر كنار آن تجربه و روشهاي اجرايي در كسب تجربه واجراي بهتر تاثير گذارتر و عامل موفقيت بيشتر مي باشد
مانند روشهاي مانور وتنظیم وتشکیل قطار که با رعايت و اجراي دستورات ومقررات سیر وحرکت در کوتاهترين زمان ممکن و بصورت ايمن با کمترين احتمال وقوع خطر وسانحه
انجام می گیرد.
دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
عملکرد بهتر وسريعتر در کارهاي اجرايی با کاهش امکان خطر در راستاي افزايش بهره برداري -انتقال اطالعات وتجربیات فراگرفته شده به مآمورين جديد وافزايش سطح دانش
مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
محدوديت زمانی در مشارکت در کالسهاي آموزشی –کمبود وسايل وتجهیزات وعدم بروز جزوات آموزشی در راستاي ارتقاء سطح کیفی آموزش

توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.
استفاده نوين از شیوه هاي آموزشی با استفاده از روشهاي به روز و بازديد محل ومحدوده جهت باال بردن دانش وکسب تجربه بیشتر و مشارکت در اجراي عملیات اجرايی

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
در کلیه عملیات و روشهاي اجرايی در راستاي عملکرد بهتر وپیشرفت سريعتر
نام وامضاي تکمیل کننده :

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزيابی :

