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  :تهیه فايل عملكرد هفتگی نواحی
عنوان دانش/تجربه :يادگیري نحوه کار با  ، biتحلیل آمار خروجی از آن و آموزش نواحی ديگر
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

پوررضايی -حیدري

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 سابقه قبلی يا نمونه کار مشابه در خصوص انجام پروژه  /عدم شناخت افراد مرتبط در نواحی ديگر /

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشريح نمايید.
دسترسی به کاربري اختصاصی جهت عدم تداخل در صورت ورود همكاران  /يادگیري و تحلیل آمارهاي خروجی از  biطی دوره  3ماهه  /تهیه فايل آموزشی /
شناسايی افراد مرتبط در نواحی ديگر جهت آموزش از طريق اعالم مدير کل محترم به ساير نواحی  /ابالغ به نواحی از طريق قائم مقام راه آهن  /ارتباط با همكاران
در ساير نواحی و رفع اشكاالت

دستاوردها و نتايج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمايید.
برقراري ارتباط بهتر و سريعتر با نواحی ديگر /تجربه يافتن روش مناسب و منطقی در خصوص پیشبرد و اثر بخشی  /شناخت تقريبی نقاط ضعف و قوت تعدادي از
ادارات کل در حوزه کاري

مهمترين چالشهايی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شديد را ذکر نمايید.
عدم تمايل بعضی از نواحی جهت يادگیري  /غیر مرتبط بودن اطالعات ارسالی با اطالعات درخواستی  /سیستماتیك نبودن بعضی از کارمندان مرتبط با پروژه در
نواحی ديگر
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)  -2در هر ناحیه يك فرد مسلط به عنوان مرجع  ،شناسايی شود وارتباط برقرار گردد -3 .در
اين موارد حتما دستور قائم مقام پیوست ابالغ باشد
عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
در حوزه ناوگان و مباحث مرتبط با لكوموتیو و تبادل مامورين  /حوزه سیر و حرکت (کاهش توقفات – حوزه مسافري و ... / )...

نام وامضاي تكمیل کننده :

نظر تیم ارزيابی دانش :

ناصر پوررضايي

نام وامضاي تیم ارزيابی :

