تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :

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

ناصر پوررضايی

رشته و مدرک تحصیلی  :کارشناسی  /طراحی صنعتی
نوع استخدام :قراردادي

59/10/10

اطالعات عمومی دانش/تجربه  :تهيه جدول پيش بيني وضعيت صنايع و معادن و عملكرد راه آهن تا سال 4141
عنوان دانش/تجربه :نحوه تعامل و گرفتن اطالعات از شرکت هاي دولتی و خصولتی و خصوصی  /آشنايی با صنايع و معادن بزرگ و
عملكرد آنها
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

پوررضايی

فردي

گروهی

موفقیت

شكست

کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ايجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نمايد ،ذکر گردد.
نبود بانك اطالعاتی در خصوص ارتباط و دسترسی به معادن و صنايع بزرگ  /عدم آگاهی اکثر صاحبان صنايع و معادن از نحوه حمل با ريل /

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
شناسايی معادن و صنايع مذکور  /تهیه جدول اطالعاتی از شرکت ها از طريق اينترنت و کانال هاي ارتباطی  /ارتباط با مسئوالن مربوطه در معادن و صنايع و تكمیل
اطالعات  /مقايسه داده ها با برنامه هاي راه آهن  /ارسال اطالعات به صورت مرحله اي به رئیس اداره زيربط  /تهیه فايل نهايی

دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
برقراري ارتباط با صنايع و معادن /تغییر ديدگاه تعدادي از صنايع ومعادن نسبت به راه آهن و ابراز تمايل براي اتصال به شبكه ريلی  /شناخت تقريبی نقاط ضعف و
قوت تعدادي صنايع و معادن

مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
عدم تمايل بعضی از صنايع و معدن جهت همكاري  /بدبینی بعضی از صنايع براي حمل با راه آهن /

توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمايید.
در صورتیكه که با چنین موردي بر خورد داشتید  -0تمامی موارد درخواستی را چندين باره بررسی کنید و در قالب يك فرم بیاوريد ( تغییرات زياد در فرم ها و تعداد
بیشتر از يك فرم ،روند جمع آوري اطالعات را پیچیده و کند می کند)  -2بانك اطالعاتی تهیه کنید -3 .فايل توجیهی و آنالیز قیمتی تهیه کنید.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
در حوزه بازاريابی و جذب بار  /برنامه ريزي و اقتصاد راه آهن /

نام وامضاي تكمیل کننده :

نظر تیم ارزيابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزيابی :

ناصر پوررضايي

