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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح -1

 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی  -1-1
 بررسی خطای انسانی در اتاق کنترل های گل گهر و تاثیر آن بر بروز حوادث:عنوان طرح 

 

 فارسی: 

  حوادث وزبربر  بررسی خطای انسانی در اتاق کنترل های گل گهر و تاثیر آن

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         محور     مسئلهالف( 
 نیادید(بن

 مقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیندانش ب یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو

  دیاسات ی(  فرصت مطالعاتد 

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یم              كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -1-2
 و آمريكا شيميايي ايمني انجمن .باشد مي سازمان يك در ايمني سطح ارتقاء و حفظ اركان ترين مهم از انساني اطمينان قابليت
 بروز آمريكا ايمني متخصصين جامعه (American Society of Safety Professionals) در انساني اطمينان قابليت نقش
 پيش غيرقابل و پيچيدگي به توجه با آن بهبود ايبر تالش و هنمود توصيف مهم بسيار را ايمني حفظ و صنعتي بزرگ حوادث
 از متعددي عوامل تاثير تحت انساني اطمينان قابليت .دانند مي حياتي را حاضر تكنولوژيكال عصر در بويژه انسان بودن بيني
 ابزار و وظايف هايازني وظايف، اجراي مكاني و زماني موقعيت انسان، ادراكي و شناختي توانمنديهاي و ها ويژگي قبيل

 در .است ضروري آن بهبود و تبيين براي آنها شناخت كه گيرد مي قرار (استفاده مورد افزارهاي سخت و افزارها نرم)تعاملي
 باري گران پيامدهاي و حوادث رويداد باعث تواند مي شود ن توجه بحراني وظايف ويژه به وظايف در عوامل اين به كه صورتي
 و انساني اعتماد قابليت سطح ارتقا و بهبود ارگونومي علم اصلي هاي شاخه از يكي عنوان به شناختي نوميارگو هدف .گردد
 شديد مالي و انساني پيامدهاي با انساني خطاي بروز اصلي درگاه بحراني وظايف كه آنجايي از .است انساني خطاي كاهش
 بر مبتني ايمني سطح ارتقاء براي راهكارهايي ارائه و وظايف نيا در انساني اعتماد قابليت بررسي پروژه اين هدف لذا هست
  .است شناختي ارگونومي اصول
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 بخشیثرا بینیپیش  -1-3
 

 ايجاد نظر مورد معدني صنعت در انساني خطاهاي بروز از پيشگيري و مديريت جهت اختصاصي روشي پروژه اين انتهاي در
 مطالعات به توجه با .كند ارائه قطعيت عدم رساندن حداقل به و باال اطمينان با را اخط رخداد احتمال است قادر كه شد خواهد
 به ذاتا   كه معادن جمله از صنعتي حوادث رخداد علل در )درصد 80 از بيش( بااليي سهم انساني خطاي حوزه اين در گرفته صورت
 از پيشگيري به قادر تنهايي به روتين ريسک ارزيابي هاي يکتكن كاربرد بنابراين .دارد شوند، مي شناخته ريسک پر صنايع عنوان
 روتين ريسک ارزيابي هاي روش ضعف نقاط از بندي لويتاو در قطعيت عدم و بودن عمومي همچنين .بود نخواهد حوادث
 .است

 نظر مورد تسهيالت و منابع خطا، رخداد احتمال صحيح بندي اولويت با تا سازد مي قادر را آن پيشنهادي روش بودن اختصاصي
 هزينه تخصيص با باال كارايي «آورد عمل به جلوگيري آن رفتهدر از و كرده تقسيم درستي به را اصالحي اقدامات ارائه براي
 .» صحيح تبصور

 

 
 

 محدوده طرح -1
  پیشنهادی شرح کار -1-1
 معدني صنايع در حوادث نتيجه در و انساني خطاهاي بروز از پيشگيري و مديريت جهت اختصاصي روشي توسعه
 كند مي مشخص كمي بصورت را انساني خطاي رخداد احتمال روش اين
 

 (هامحدودیت، مدارک تحویلی اصلی، فرضیات و هاآنانجام، نحوه انجام )کلیات کارهای قابل 
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-1

 شركت سطوح كليه در آنها مختصات و بحراني وظايف شناسايي و بررسي -1
 بحراني وظايف مهارتي و ادراكي شناختي، نيازهاي تحليل -2
 بحراني وظايف در انساني اطمينان قابليت و يانسان خطاي شناسايي -3
 بحراني وظايف در انساني اعتماد قابليت بر موثر عوامل سازي مدل و شناسايي -4
 بحراني فوظاي در آن بر موثر عوامل و شده ادراك ذهني خستگي ميزان تعيين -5
 بحراني وظايف گيردر  افراد در شناختي صالحيت تعيين و ادراكي و شناختي هاي توانايي بررسي -6
 بحراني وظايف اجراي سطح در استفاده مورد افزاري نرم و فيزيكي ابزارهاي با انسان تعامل بررسي -7
 و انساني اعتماد قابليت ارتقاء و دبهبو براي شناختي ارگونومي اصول بر مبتني بخش اثر و هزينه كم راهكارهاي ارائه -8

 انساني خطاي كاهش
 مختلف شرايط در انساني اطمينان قابليت سريع زيابيار براي جامع دستورالعمل تدوين -9
 

 پروژه یمحل اجرا -3-1
 اتاق های کنترل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 
به  یقات و فناور یت مركز تحقیسا به ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیجهت كسب اطالعات در خصوص امكانات آزما*

 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irآدرس


