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 تحقیقاتیطرح فرم ایده 

 

 

 طرح تحقیقاتیایده عنوان -1

 آوری تاب مهندسی سیستم استقرار همراه به سازمان آوری تاب ارزیابی منظور به تحلیلی چارچوب تدوین و تهیه

 (تحقیقاتی طرح انجام ضرورت و موجود وضعیت تشریح) مسئله دقیق تعریف-2

. کندیکمک م یفن-یاجتماع یهاستمیدر س یکار یهاوهیش یدگیچیپ شیدهد که به افزایرخ م یاجتماع-یصادو اقت یتجار طیدر مح یمتعدد راتییتغ

-یم ریتأث گریکدیبر  میرمستقیغ ای میمرتبط و وابسته به هم است که به طور مستق یو فن یهدفمند متشکل از عناصر اجتماع یساختار یفن-یاجتماع ستمیس

و  نامطلوب )حوادث یامدهایبر پ یمنیا تیریدر مد یسنت یکردهایرو به هدف خود حفظ کنند. دنیرس یرا برا ستمیود خود سخود و وج تیگذارند تا فعال

مقررات و  قیکاهش تنوع کار روزمره از طر یسنت یمنیا تیریمحدود کردن اثرات آنها دارند. هدف مد ایدر کاهش تعداد آنها و ی( تمرکز دارند که سعرویدادها

هر  یخاص برا یعلت معلول وندیپ کی افتنیامکان  یعنیکند،  یم هیتک تیبر باور عل کردیرو نیا .است یکار یهاتیمحدود کردن فعال یتر براسخت یهاهیرو

 یهاستمیمانند س ده،یچیپ یاتیعمل یوهایها به عنوان منبع شکست. در سناردر نظر گرفتن انسان یسازنده آن، و به طور کل یدر اجزا ستمیس هیتجز داد،یرو

وجود دارد که منجر به از دست دادن درک مؤثر از عملکرد کل  یو مقررات یاهیرو ،یسازمان ،یفن ،یانسان یهاجنبه نیب یتعامالت قو ،یامروز یفن-یاجتماع

شود، است، و این تفاوت چیزی که تصور می عنوانشود، متفاوت از کار بهعنوان چیزی که انجام میدر فعالیت های روزمره سازمان، کار به .شودیم ستمیس

را  آوریتاب شود.آوری نامیده میوری سیستم است. این سازگاری در مفهوم تابمستلزم سازگاری انسان برای مقابله با سناریوهای عملیاتی متغیر و تضمین بهره

 ییتوانا یتاب آور یمهندس ن،یبنابرا .کندیرا اعطا م داتیوجود تهد رغمیعل و عملکرد ادامه فعالیت ییکرد که توانا فیتعر یستمیس یژگیعنوان وبه توانیم

حفظ  یبرا... و  یریادگیاستنتاج، استدالل،  ،یریگمیتصممانند  یشناخت فیوظاآوری، در تاب است که در برابر اختالالت مقاوم هستند. ییهاستمیس یمهندس

آور به عملکرد تاب یابیدست یرا برای نیبشیو پ یریادگینظارت،  ،یدهپاسخ ییچهار توانا یآورتاب یمهندس .باشندمی حیاتی بسیار و کارآمد منیا اتیعمل

، نظارت، دهیپاسخ یابیروزمره بر اساس ارز یسازمان در کارها کی آوریتاب زانیم یریگاندازه ابزاریست بمنظور 1یآورتاب لیشبکه تحل. کندیم شنهادیپ

 یآورتاب یریگاندازه یبرا یک چارچوب یطراحمد نظر قرار دادن یک طرح تحقیقاتی بمنظور  روزمره سازمان است. یهاتیدر فعال ینیبشیو پ یریادگی

 یبانیابزار پشت کیعنوان و به ستمیس یعملکرد یهایژگیوبا در نظر گرفتن  یفن-یاجتماع ستمیس کی بعنوان مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر در یسازمان

کند یرا فراهم م ستمیس یدگیچیچارچوب امکان پرداختن به پ نیارسد. ضروری بنظر می یمنیا تیریمد دگاهیدی از اتیپرداختن به مسائل ح یبرا گیریمیتصم

 .کندیم ییشناسا است را ستمیسآوری تاب تیریمد یکننده برا جیگ تیفعال کعنوان یبه که را یکار یهاتیو نقاط ضعف و قوت فعال

طرح مفهومی، دانش فنی، تغییر یا اصالح شامل: )تحقیقاتیاز اجرای طرح مورد انتظار  کمی یا کیفی نتایج-3

 ( فرآیند، ایجاد روش یا محصول جدید و ...
 

 بینیپیش و یادگیری نظارت، دهی،ها در چهار معیار ارزیابی پاسختعیین نقاط ضعف و قوت شاخص 

  بینیپیش و یادگیری نظارت، دهی،ضعف و بهبود نقاط قوت در چهار معیار ارزیابی پاسخارائه پیشنهادات بمنظور رفع نقاط 

 آوری مجتمعتدوین دستوالعمل ها و روش های اجرایی مورد بمنظور بهبود عملکرد تاب 

 
 شرح روش پیشنهادی )اختیاری(-4

 سیستم درگیر منابع و افراد زمانی، افق مرزها، ساختار، توصیف و تعریف 

 بینی و طراحی چارچوبپیش و یادگیری نظارت، دهی،منظور ارزیابی هر کدام از چهار معیار ارزیابی پاسخمرتبط به هایین شاخصتعی 

 بینی پیش و یادگیری نظارت، دهی،ها مربوط به چهار معیار ارزیابی پاسختعیین وزن مربوط به هر کدام از شاخص 

 ا استفاده از چارچوب طراحی شدهارزیابی وضعیت عملکرد تاب آوری مجتمع ب 

 آوری تاب بردن باال جهت الزم های دستورالعمل و ها مکانیسم سازی پیاده و تدوین 

 آوری مجتمع با استفاده از چارچوب طراحی شده پس از اعمال پیشنهاداتارزیابی مجدد وضعیت عملکرد تاب 

 

                                                 
1 Resilience analysis grid 


