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Extended Abstract 

Introduction 

The duty of the pre-hospital emergency department is to deal with medical emergencies 

and provide services to injured and emergency patients. Many components have an effect 

on the success of emergency services, including the time to reach the accident site, which 

is affected by the distance and characteristics of the route. Choosing the right place for 

the establishment of emergency centers in the country and their alignment can help in 

optimizing and providing better emergency services. On the other hand, some stations 

may not have been well chosen and have faced many challenges, therefore, implementing 

a system for potential measurement, spatial screening, choosing the right place can help 

to make better decisions in this field. Therefore, the emergency location decision support 

system has been designed to be a step in this direction. The country's emergency department 

is always one of the factors present in all accident scenes at all scales, from the micro level 

(accidents, trauma) to the national level (earthquakes, floods, fires, etc.), and the available 

evidence shows that So far, it has been able to do this well by relying on its intelligent 

management and elite personnel. Therefore, thematic diversity, wide geographical area, sensitive 

nature and responsibility, the need to use new systems and methods for better management to 

reduce the effects of diseases and hazards (conventional and unconventional), increase 

preparedness, prevention and reduction of the effects of accidents. mortality, injury, disability, 

etc.) and also diversifying activities on a national and geographical scale. Choosing the right 

place to establish emergency bases in the country is one of the important issues of emergency 

management. The purpose of this article is to present an intelligent system to determine the 

appropriate location for the establishment of emergency bases in the country, and it seeks to 

intelligently design the spatial decision-making process and design a system to help make better 

decisions in the emergency organization. 
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Methodology 

This research is a type of applied research. The indicators required in this survey have been 

obtained through documentary studies and organizational needs assessment. In the first stage, the 

review of global experiences was carried out and after that organizational needs assessment was 

carried out and the indicators required by the organization and global experiences in this field 

were matched. In the second stage, the location information was collected, based on the data of 

Iran Statistics Center in the 2015 census, the basic information of the land survey and the location 

information of the emergency centers of the target database were prepared and finally with the 

multi-criteria decision-making system based on the goals, compared to Smartening of the 

proposed emergency locations was done. 

 

Results and Discussion 

Based on the perspective of continuity of activities of organizations in times of crisis and 

understanding the conditions of the organization and existing gaps that can damage the continuity 

and continuation of an organization's activity in an event is of particular importance. Continuous 

evaluation of the status of an organization, periodical review and checklists, and the estimation of 

the level of organizational resilience, both in terms of infrastructure and human resources, are 

among the most important indicators in the continuity of activity. Therefore, in this review of the 

country's emergency organization as an organization involved in crisis management; It should 

evaluate its existing bases in order to identify the existing risks and damages that affect the 

activity of this organization's bases in times of crisis based on the evaluations. On the other hand, 

the proposal of the future bases of this organization requires not only the above conditions, but 

also the need to identify all the physical and demographic considerations and potential and actual 

risks in the establishment of new bases, so that based on that, bases can be established with the 

least damage and the least cost.  

Conclusion 

In this research, the theoretical foundations related to the indicators of the establishment of a 

specific emergency base and after that all these indicators were systematized through the location 

data available at the country level, in order to assess the risks based on a database and an 

intelligent system. The bases should be considered and decisions should be made in locating the 

required stations in the future based on an intelligent system based on supporting systems. 
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 15/12/1400تاریخ پذیرش:                                           14/02/1400 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

 تأسیسات یابیمكان مشكل و ستا یافته افزایش عدیتصا طوربه سازانسان و طبیعی بالیای تعداد ،1950 دهه از
 اقبتمر و بیمارستانی یشپ مراکز مكانیابی میان این در. است شده تبدیل مشكالت با مقابله برای جدی رویكرد به

 اب مراکز این زیرا تاس برخوردار جدی اهمیت از درمان، های بخش ترین حیاتی عنوان به اورژانسی خدمات های
 جان نجات برای اتاقدام مهمترین و شود می ختم بیمارستان به و شروع حادثه صحنه از شامل تیخدما ارائه
 آن ترین مهم که دارد جودو مراکز این دراستقرار هایی چالش میان این در. شود می شروع مراکز این از ها انسان
 تا شوندن بحران دچار بود انیبحر شرای  در باید مراکز این زیرا. دانست مراکز این بهینه مكانیابی در توان می را

 و ها معیاره مربوطه تونم بررسی با شد سعی مقاله این در رو این از. بپردازند امداد و رسانی کمن به بتوانند
 شد، مشخص دمتخ نوع دو اساس این بر شود مستخرج منابع از اورژانس پایگاه مكانگزینی در موثر شاخص
 ایه شاخص و دسترسی های شاخص جمعیتی، های شاخص آن در که یشهر اورژانس خدمات اول دسته
 زیر و بیعیط های شاخص فوق، های شاخص بر عالوه اورژانس خدمات دیگر سطح در و هستند موثر کالبدی
 صورت به شده راحیط افزار نرم بستر بر اساس این بر. است گرفته قرار استفاده مورد سیستم در نیز بنایی

 در که شد تهیه نساورژا های پایگاه استقرار جهت مناسب مكان تعیین برای هوشمند سیستم ین وب و دسكتاپ
 امكان و پتانسیل نقشه ساسبرا پیشنهادی نقاط ارزیابی اورژانس، پایگاه استقرار پتانسیل و ظرفیت نقشه تهیه آن

 شده ریزی رنامهب آن رد مكانی تحلیل های روش شاخصها، وزن اطالعاتی، های الیه شاخصها، تغییر تعریف،
 .کرد اشاره سیستم این بودن پویا و سهولت کار به توان می سیستم این خصوصیات از. است

 

 .سرزمین آمایش اورژانس، هایپایگاه جایابی، هوشمند، سامانه واژگان کلیدی:           

 

 

                                                           
  آمبوالنس های  یمارستانی وبانس پیش طراحی سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاههای اورژ". این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان

 شده است ژوهشی دانشگاه تهران انجامپمایی سازمان اورژانس کشور و توس  معاونت است که به کافر  "مستقر با قابلیت جایابی مجدد بر اساس نوع مأموریت
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 مقدمه
ژانسی ریماران اوبین و ائه خدمات به مصدوموظیفه اورژانس پیش بیمارستانی رسیدگی به موارد فوریتهای پزشكی و ار

ی از خدمات طیف وسیع رسد؛ است. در واقع کار این مجموعه که از صحنه حادثه آغاز شده و در مرکز درمانی به پایان می

س مان، اورژاننان و زایزژانس توس  اورژانس ارائه می شود از جمله اورژانس قلبی، اورژانس تنفسی، اورژانس گوارشی، اور

یگاه های ز طریق پااژانس های اعصاب، اورژانسهای محیطی و شغلی، اورژانس های دستگاه اسكلتی و... ارائه خدمات اور

ال واحدهای ود و معموشم می اورژانس، اکیپ های اعزامی)آمبوالنس، بالگرد اورژانس، موتورالنس، اتوبوس آمبوالنس انجا

ر از می کنند. و دخودرا آغ رمانیدولیه و گرفتن شرح حال بیماری اقدامات اولیه اعزام شده در محل حادثه با انجام معاینه ا

انس اثر دارد دمات اورژقیت خادامه ممكن است بیمار و فرد مصدوم به مراکز درمانی منتقل شود. مولفه های زیادی در موف

برای  كان مناسبمخاب باشد. انت ازجمله زمان رسیدن به محل حادثه که خود تحت تاثیر فاصله و ویژگی های مسیر می

 س کمن نماید. ازتر اورژانات بهاستقرار پایگاه های اورژانس در کشور و آمایش آنها می تواند در بهینه سازی و ارائه خدم

ز اینرو، ه باشند ااجه شدهای متعددی موسویی برخی از ایستگاه ها ممكن است به خوبی انتخاب نشده باشند و با چالش

ی بهتر م گیری هاتصمی زی سیستمی برای پتانسیل سنجی، غربالگری فضایی، انتخاب مكان مناسب می تواند بهپیاده سا

 در این زمینه کمن نماید.

انس کشور در اورژ اشد.باستا راز اینرو سامانه پشتیبانی تصمیم مكانی اورژانس طراحی شده است که بتواند گامی در این  

-ریتوادث و فوریت حی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی مدیحوزه سیاستگذاری، برنامه ریز

ل شكی، مسئوای پزهای پزشكی کشور و خدمات آمبوالنسی فعال می باشد. بدین منظور راهبری عملیات ملی فوریته

ازیابی بعد بقابله تا م ی ومدیریت حوادث و بحران های حوزه سالمت، در تمامی سطوح از پیشگیری، پیش بینی، آماده ساز

ها  یاسر تمام مقدادثه از حوادث می باشد و به طور خالصه اورژانس همیشه یكی از عوامل حاضر در تمام صحنه های ح

د نشان واهد موجوشاشد و ب، تروما ( تا سطح ملی )زلزله، سیل، آتش سوزی ها و...( می )تصادفات می باشد از سطح خرد

 ده است.بر آم ه بر مدیریت هوشمند و پرسنل زبده خود به خوبی از عهده این کاردهد که تاکنون با تكیمی

ی نوین برای ی و روشهاستمها، لزوم استفاده از سیگسترده، ماهیت  و مسئولیت حساس لذا تنوع موضوعی، پهنه جغرافیایی 

یری و کاهش دگی، پیشگآما ، افزایشمدیریت بهتر برای کاهش اثرات ناشی از بیماری ها و مخاطرات )متعار  و نامتعار (

مقیاس ملی و  الیتها دربه فع مرگ و میر، مصدومیت، معلولیت و...( و همچنین تنوع بخشیدن) اثرات ناشی از بیماری حوادث

م مدیریت وضوعات مهاز م جغرافیایی را مطرح می سازد.  انتخاب مكان مناسب برای استقرار پایگاه های اورژانس کشور

ه های رار پایگااستق ی باشد. هد  از این مقاله ارائه ین سامانه هوشمند برای تعیین مكان مناسب جهتاورژانس م

من به نه برای کساما اورژانس در کشور می باشد و به دنبال طراحی هوشمند فرایند تصمیم گیری مكانی و طراحی ین

 تصمیم گیری بهتر در سازمان اورانس می باشد.
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 مبانی نظری

گیرندگان در برای کمن به تصمیم 1های پشتیبانی تصمیم مكانیسیستم: فه های سیستم پشتیبان تصمیم مکانیمول

سازی اقدامات برنامه ریزی فضایی است. این سیستم های دارای و ارائه چارچوبی برای یكپارچه مكانیحل مسائل پیچیده 

های مكانی و غیر مكانی، دانش لیلی و مكانی، مدیریت دادهسازی تحهای مدلقابلیتهای مختلفی هستند از جمله:قابلیت

با  .),Sugumaran 2010(لیت های گزارش دهی طراحی می شوندقاب 2حوزه، قابلیت های نمایش داده های مكانی

ر توجه به مسائل مختلف مكانی و پیچیدگی آنها، پیشرفتهای فناوری اطالعات، امروزه این سیستم ها کاربردهای فراوانی د

) :2023Gupta: ;2023; Zhang:2023Maghsoodi , حل بسیاری از مسائل مكانی کاربرد یافته است

) 2020 Dell'Ovo:. های پشتیبان تصمیم مكانی براساس نوع ، فناوری و کاربرد می توانند گونه شناسی شوند. سیستم  

، سیستمهای پشتیبان تصمیم (Li:2004, Delgado:2013, Seah:2021) سیستمهای پشتیبان تصمیم داده گرا

 ,Sugumaran: 2007) سیستمهای پشتیبان تصمیم دانش گر ، (LI, 2004; KIM:2014)مدل  گرا

Sancho:2014) های پشتیبان تصمیم مشارکتی سیستم(WANG: 2006) سیستمهای پشتیبان تصمیم سند ،

خدمات اورژانس، خدمات که اغلب به عنوان  EMSهای پزشكی  خدمات فوریت . (Olyazadeh:2013)گرا

آمبوالنس و یا پیراپزشكی شناخته می شوند، مجموعه ای از خدمات اورژانس و فوری پیش بیمارستانی هستند که به تثبیت 

بیماری و صدمات جدی ترومایی و انتقال آنها به مراکز خدمات پزشكی کمن می نماید.این خدمات یكی از نیازهای اصلی 

در اغلب افراد جامعه بتوانند از خدمات اورژانس در زمانهای اضطراری استفاده نمایند. از سویی  هر جامعه می باشد که همه

اورژانس حضور دارد و در تمام شبانه روز به ارائه انواع خدمات می پردازند. انتخاب مكان  حوادث و رخدادهای جامعه 

س و پیش بیمارستانی مفید باشد. انتخاب مكان، یكی از مناسب برای مراکز اورژانس می تواند در ارائه خدمات بهتر اورژان

چالشهای اصلی است که اغلب مدیران و برنامه ریزان اورژانس با آن مواجه هستند. اشتباه در انتخاب مكان مناسب 

خدمات پیامدهای جبران ناپذیری را ممكن است به دنبال داشته باشد زیرابا سالمتی جامعه و افراد سروکار دارد. از سویی 

اورژانس و پایگاه های خدمات پیش بیمارستانی به عنوان ین فعالیت، منابع مالی، انسانی، تجهیزات، ... مصر  می کند 

استقرار تعداد زیاد و یا در مكانهای نامناسب که کارآمدی الزم را ندارند می تواند به افزایش هزینه ها منجر شده و از منابع 

های پشتیبان تصمیم در چنین شرایطی می توان ما را به تصمیم  توان استفاده کرد. سیستممحدود موجود به نحو مطلوب ن

 های استقرار اورژانس کمن نماید. گیری هوشمندتر در انتخاب مكان

                                                           
1. SDSS 
1. Geovisualizatiob   
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 جریان کار تصمیم گیری مکانی. 1شکل 

 (Malczewski:2015) 
 

مسئله شروع شده و در نهایت به انتخاب ختم  تصمیم گیری ین فرایند می باشد که با شناخت: workflowجریان کار 

می شود. این فرایند را سیمون متخصص علم تصمیم در سه مرحله شناخت، طراحی و انتخاب تعریف کرده است و این 

، مالچفسكی این مدل را براساس تحلیل داده (Campitelli:2010; Simin:1966) مراحل بعدها توسعه یافته است

ه و با بیان مسئله ، تعیین معیارهای ارزیابی و تشكیل ماتریس تصمیم مكانی شروع و سپس ارزیابی های مكانی توسعه داد

آن براساس ترجیحات تصمیم گیرندگان و وزندهی به معیارها، روش انتخاب)رتبه بندی، درجه بندی ، خوشه بندی( ، تحلیل 

 ,Malczewski:1999, Malczewski:2004)حساسیت و در نهایت انتخاب مكانی توسعه داد

  )2015Malczewski:  این مدل را به عنوان ارزیابی مكانهای مناسب برای انتخاب پایگاه های اورژانس جاده ای

 (1برمبنای آن توسعه نرم افزاری صورت گرفته است)شكل  انتخاب نموده ایم و

نند. کسیم می چند دسته تق مسائل تصمیم مكانی را برحسب ساختار مسئله به: گونه شناسی مسائل تصمیم مکانی

یار و... شه های معخت نقمسائلی که به خوبی قابل تعریف می باشند، معیارهای تصمیم گیری، وزن معیارها، روشهای سا

می شوند  ذیر تعریفتار پمشخص می باشند و تكرار پذیر می باشند این دسته از مسائل به عنوان مسائل تصمیم خوب ساخ

زنهای اخصها و وشحقیق تند و به خوبی قابل تعریف نیستند و معموال با توجه به نوع سئوال و دسته دیگرخاص می باش

ند و بین این اخته میشویر شنمعیار، روش حل مسئله ممكن است تغییر یابد و این های به عنوان مسائل تصمیم بدساختار پذ

ای منعطف یكپارچه است  ارائه مجموعه SDSS دو انواع مسائل با درجات ساختارپذیری متفاوت قرار می گیرند هد  کلی

و این  )2010aran,Sugum (توانایی تصمیم گیری برای مقابله با مشكالت فضایی نیمه ساختاریافته طراحی می شوند

 .سیستم برای تسهیل در استفاده از روشهای تصمیم گیری برای حل مسائل مكانی ارائه می شوند
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 ن تصمیم مکانیمولفه های سامانه پشتیبا.2شکل 

ختلف های م سیستمهای پشتیبانی تصمیم مكانی از اجزا و مولفه: مولفه های سیستم پشتیبان تصمیم مکانی

تهای ای به صورهولفه متشكیل می شوند که در فرایند تصمیم گیری، طراحی مدل، اجرا، گزارش گیری نقش دارند. این 

 ذیل پیشنهاد شده است:مختلف تعریف می شوند و از جمله طبقه بندی که در 

ی شود، ستفاده مدل سازی امداده: داده های مورد استفاده شامل داده های مكانی و توصیفی است که برای تحلیل و  -1

کاربران  ا نیز در اختیارای داده هتادیتانواع داده های مكانی در سامانه قابل استفاده باشند. برای سهولت استفاده از داده ها م

 ردقرار می گی

ود وضوعات خمتناسب با مپایگاه مدل: امكان ساخت انواع مدل های تصمیم گیری در محی  فراهم باشد، هر کاربر  -2

شد و برای ا پویا باهمدل  بتواند شاخصها، وزن معیارها، روشهای بی مقیاس سازی و ... را مشخص کند، چراکه الزم است

عات مربوط به ست که اطالاشده  رد. برای هر مدل متادیتای مدل نیز طراحیمسائل نیمه ساختار یافته مورد استفاده قرار گی

 مدل را ذخیره می کند و کاربر می تواند به آن دسترسی یابد

صها فرایند ولید شاخ، موتور تپایگاه شاخصها: در این بخش شاخصها و ویژگی های آنها در متادیتا مدل ذخیره می شود -3

 یف شاخصها توس  کاربر انجام می شود.تولید شاخصها را براساس تعر

مكان ساخت فضایی ا های تحلیلتحلیل فضایی: یكی دیگر از مولفه های سیستم تحلیل فضایی است. با استفاده از ابزار -4

تحلیل  رفته شاملورت گنقشه های معیار، تحلیل داده و دریافت اطالعات تحلیلی از نقشه میسر می شود. تحلیلهای ص

 رداری می شود.های رستر وب

مانه میسر ار با ساا سهولت کواس  های گرافیكی : واس  های گرافیكی ، ارتباط کاربر با سیستم را تنظیم می کند ت -5

 شود.
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شد که از ستم می بایگر از مولفه های سیتسم کاربران انها می باشد که شامل مدیران و کارشناسان سیکاربر: یكی د-6

 .(2نمایند)شكل سامانه می توانند استفاده 

 نرم افزارهای مورد استفاده:

 برای طراحی سامانه از نرم افزارهای مختلف استفاده شده است. 

 Visual Studio  برای طراحی واس  های گرافیكی، فرایند سازی، اجرای برنامه ها 
 Python تحلیل فضایی داده ها، مدل سازی 
 ArcGIS Engine  سازی و تحلیل های مكانیبرای کار با نقشه ، نمایش و بصری 
 MS Access دلا و مبرای ذخیره اطالعات پروژه، متادیتاهای پروژه، اطالعات متغیرها، داده ه 

 

 روش پژوهش

یازسنجی سنادی و نعات ااین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. شاخص های مورد نیاز در این بررسی از طریق مطال

ذیرفت و پانی صورت سازم ول بررسی تجربیات جهانی انجام و پس از آن نیاز سنجیسازمانی بدست آمده است. در مرحله ا

كانی ماطالعات  دآوریشاخص های مورد نیاز سازمان و تجربیات جهانی در این حوزه منطبق گردید. در مرحله دوم گر

سرزمین و اطالعات  ، اطالعات پایه آمایش1395صورت گرفت که  بر اساس داده های مرکز آمار ایران در سرشماری 

ساس اهدا ، یاره بر اند معمكانی مراکز اورژانس دیتا بیس مورد نظر تهیه و در نهایت با سامانه سپاری تصمیم گیری چ

ین اتفاده در رد اسنسبت به هوشمند سازی مكان های پیشنهادی اورژانس اقدام گردید. در جدول زیر شاخص های مو

 .بررسی مشخص شده است

 ص های مورد استفاده در سامانه هوشمند اورژانس کشورشاخ. 1جدول 

 زیرشاخص هانوع شاخص نوع خدمت

 اورژانس شهری

 های دسترسیشاخص
 ا مرکز درمانییترین بیمارستان فاصله تا نزدین

 فاصله تا اولین ایستگاه اورژانس

 های جمعیتیشاخص

 ه جمعیتی(تراکم جمعیت در محدوده خدمت مرکز اورژانس )تعیین سران

 ساختار سنی جمعیت

 جمعیت بیمار

 شده(نجاماشده )سرانه خدمت تعداد خدمت انجام

 های کالبدیشاخص

 مرکز )مسكونی، تجاری، صنعتی( های تحت پوششکاربری

 های اصلیدسترسی به راه

 خروجی -عرض معبر ورودی

 ساسها مراکز حیاتی و حرعایت فاصله از حریم

 های دولتی و خدماتیموقعیت ابنیه و تأسیسات زیربنایی یا ساختمان

 های طبیعیشاخص ایاورژانس جاده

 فاصله از خ  گسل، زلزله

 فاصله از رودخانه و مسیل

 گیرفاصله از نقاط بهمن

 فاصله از نقاط با پتانسیل رانش

 ارتفاع ایستگاه از سطح دریا

 درصد شیب
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 هاافتهبحث و ی

دامه به د که در اراحی شطپس از انجام مطالعات و برگزاری جلسات سامانه پیشتیان تصمیم مكانی : پیاده سازی سامانه

 معرفی آنها می پردازیم:

 

 احی شده برنامه. لوگوبرنامه طر3شکل 

 منبع: )نگارندگان(

 ها زیرسامانه رتبه بندی استان

ه هر اید جایگابناسب ب فضایی تصمیم حایز اهمیت است برای انتخاب مكان م، سلسله مراتدر حل مسائل تصمیم مكانی

اولویت برای  ورخورداری بسطح  استان را در نظام کالن برنامه ریزی دید، این فرایند از طریق رتبه بندی استانها از نظر

 س  کاربر، و سپست شاخص توساخ ابلیتاستقرار پایگاه اورژانس مد نظر قرار گرفته است. فرایند رتبه بندی با استفاده از ق

 .رتبه بندی استانها انجام می شود این فرایند به صورت زیر تعریف شده است

می  وزن شاخص و خصوصیات شاخص تعریف←ها تعریف می شود شاخص← ها دریافت می شود اطالعات استان

 لیمایگاه در مقیاس تعیین اولویت ایجاد پ ←استانها رتبه بندی می شوند←مدل اجرا می شود←شود

 
 ها استانی ها و متادیتا شاخص . واسط گرافیکی تعریف ، ساخت شاخص4شکل 

 منبع: )نگارندگان(
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 های کلیدی مدیریتی شاخص -زیرسامانه اطالعات مکانی

 مشاوره مجموعه ای از جلسه 8برای تصمیم گیری مكانی ، مدیران به داده ها و اطالعات کلیدی نیاز دارند، پس از 

رار قر اختیار زم دشاخصهای کلیدی استخراج شد و سپس برای دستیابی به این شاخصهای کلیدی ابزارهای تحلیلی ال

وستایی و رط شهری و د نقاگرفت از جمله در شعاع معین شده توس  کاربرتعداد ایستگاه اورژانس ، تعداد جمعیت ، تعدا

 (5ل، و...)شكل فاصله با آنها، فاصله تا نزدیكترین بیمارستان رفرا

 های کلیدی مدیریتی شاخص-. واسط گرافیک زیرسامانه اطالعات مکانی5شکل 

 منبع: )نگارندگان(

 

 ها متادیتا شاخص -ها زیرسامانه طراحی شاخص

گاه ایپوند و در د میشدر این بخش کاربر امكان تعریف شاخص، ویرایش شاخصها را دارد. در اینجا فق  شاخصها تولی

لیلی(، ع ابزارتحاب نوشاخصها ذخیره می شود: نام شاخص، جهت شاخص، وزن شاخص، الیه اطالعاتی، تحلیل فضایی)انتخ

شوند مانند تراکم  هایی که بر مبنای فیلد اطالعاتی ساخته می روش بی مقیاس سازی، فیلد اطالعاتی برای شاخص

 .(6)شكل  جمعیت
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 ها متادیتا شاخص -ها احی شاخصانه طر. واسط گرافیکی زیرسام6شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 متادیتا مدل -زیر سامانه طراحی مدل

ای از  مل مجموعهدل شادر این بخش کاربر امكان طراحی مدل مد نظر را برای حل مسئله خاص می تواند انجام دهد، م

ی دهد. معیارها ملت انجام ه سهوافیكی اینكار را بمعیارها و محدوده مورد مطالعه می باشد که کاربر از طریق واس  های گر

 .(7)شكل  از پایگاه شاخصها خوانده شده و در مدل قرار می گیرد

 
 تادیتا مدلم-. واسط گرافیکی زیر سامانه طراحی مدل7شکل 

 منبع: )نگارندگان(
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 زیرسامانه گزارش گیری و اجرای مدل

و تولید خروجی های مورد نظررا انجام میدهد. کاربران سیستم نیازی به دانش  از طریق این سامانه کاربر امكان اجرای مدل

 سیستمهای اطالعاتی جغرافیایی، روشهای تصمیم گیری مكانی و ... ندارند و به سهولت می توانند از سامانه استفاده نمایند.

 . واسط گرافیکی زیر سامانه گزارش گیری و اجرای مدل8شکل 

 منبع: )نگارندگان(

 

 گیرینتیجه

بر اساس دیدگاه استمرار فعالیت سازمان ها در مواقع بحرانی و درك شرای  سازمان و شكا  های موجود که می تواند 

استمرار و ادامه فعالیت ین سازمان را در ین رخداد دچار آسیب کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزیابی مستمر از 

ست های دوره ای و همچین برآورد میزان تاب آوری سازمانی چه از نظر زیرساختی وضعیت ین سازمان، بررسی و چن لی

و چه از نظر نیروی انسانی از مهمترین شاخص ها در استمرار فعالیت است. از این رو در این بررسی سازمان اورژانس کشور 

ی موجود خود بپردازد تا بر اساس به عنوان ین سازمان دخیل در امر مدیریت بحران؛ می بایست به ارزیابی پایگاه ها

ارزیابی ها خطرات و آسیب های موجود که متوجه فعالیت پایگاه های این سازمان در مواقع بحرانی است شناسایی کند. از 

طرفی پیشنهاد پایگاه های آینده این سازمان نیز نه تنها شرای  فوق را می طلبد بلكه نیاز است تا در استقرار پایگاه های 

تمامی مالحظات کالبدی و جمعیتی و خطرات بالقوه و بالفعل شناسایی، تا بر اساس آن بتواند پایگاه هایی با کمترین  جدید

آسیب و کمترین هزینه ایجاد کند. در این پژوهش مبانی نظری در ارتباط با شاخص های استقرار ین پایگاه اورژانس 

های مكانی موجود در سطح کشور، سامانه سپاری شد تا بر  مشخص و پس از آن تمامی این شاخص ها از طریق داده

اساس ین پایگاه داده و ین سیستم هوشمند هم به ارزیابی خطرات پیش روی پایگاه ها پرداخته شود و هم در مكانیابی 

 ایستگاه های مورد نیاز در آینده بر اساس ین سیستم هوشمند مبتنی سیستم های پشتیبان تصمیم عمل شود. 

 ر و تشکرتقدی
 .مستخرج از طرح پژوهشی است سنده مسئول، این مقالهبنا به اظهار نوی
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