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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

       بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:                   بهداشت  دانشکده:

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای تحصیلی: یو رشته مقطع

 3ایمنی در محیط کار  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       2 تعداد واحد: ارزیابی و مدیریت ریسکنام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 حسین ابراهیمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:حسین ابراهیمی           مسئول درس:    12تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

د از کار وجو یحوادث ناشنن جادیا لیکه پتانسنن ییها سننت یدر سنن یضننرور ازین کیبه عنوان  یصنننعت یمنیدر ابتدا ا

شت ا سالها از پ دیگرد جادیدا سفانه تعداد واحدها یگذرد ول یآن م شیدایو ه  اکنون  س یدارا یمتا و  نقص لیپتان

ست همراه با پ دایپ شیافزا زیفاجعه آم یشکست ها صنا شرفتیکرده ا ضا ا یهسته ا عیو توسعه در   ادجیو هوا و ف

شنده در  جادیدر اثر حوادث ا سنتیز طیمح ای زاتیو فاجعه بار به افراد، تجه دیشند اریبسن یها بیخسنارتها و آسن

 ادادهیرو نگونهیاز ا یآگه شیاسننت لذا با پ افتهی شیافزا زیو امور حمل و نقل ن یمهمات سنناز ،ییایمیشنن عیصنننا

با  همراه سکیر تیریو مد یابیراستا مباحث درس ارز نیتوان انجام داد. که در ا یرا م یارزشمند رانهیشگیاقدامات پ

 یا برار یبا ارزش اریبس یخطرات آموزه ها و کنترل یابیارز ،ییتواند در جهت شناسا یسودمند م اریبس یها کیتکن

 .درس فراه  کند نیا رانیفراگ

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 تیریو مد سننکیر یابیارز یفیو ک یکم یها کیو کنترل خطرات همراه با تکن یابیارز ،ییشننناسننا  یمفاه یریفراگ

 سکیر

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است که در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسی  شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 رزیابی و مدیریت ریسکا در اساسی مفاهی  و اصطالحات با آشنایی -

 چرخه عمر سیست  با آشنایی -

 و نرخ شکست در سیست  هاقابلیت اطمینان  مبانی با آشنایی -

 ارزیابی ریسک اصول با آشنایی -

 ارزیابی کیفی ریسک های روش با آشنایی -

 روش های ارزیابی کمی ریسک با آشنایی -

  ,LOPA, FTA, FMEA, HAZOP, ETBAروش های ارزیابی ریسک  با آشنایی -
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 انجام ارزیابی ریسک به روش های تدریس شده در کالس

 حضور فعال در مباحث کالسی

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   درصد نمره 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد04شرکت فعال در کالس    نمره  درصد04انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Guideline for Chemical Process Quantities Risk Analysis, Latest Ed. 
Integrated Life‐Cycle and Risk Assessment fo Industrial Processes, Latest Ed. 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 دکتر احسان اهلل حبیبی -شاخص های عملکرد در صنعت ايمنی کاربردی و  – 2
 

 مهندسی ايمنی، ايرج محمدفام -3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 حسین ابراهیمی تعاریف ریسک، احتمال وقوع، شدت پیامد، ارزیابی و مدیریت ریسک 1

 حسین ابراهیمی شکستآشنایی با قابلیت اطمینان و نرخ  2

 حسین ابراهیمی و نرخ شکست نانیاطم تیبا قابل ییآشنا 3

 حسین ابراهیمی روش کیفی ارزیابی ریسک 4

 حسین ابراهیمی روش کمی ارزیابی ریسک 5

 حسین ابراهیمی آشنایی با روشهای ارزیابی مورد استفاده در ارزیابی ریسک 6

 حسین ابراهیمی مدیریت ریسک 7

 حسین ابراهیمی FTAروش  8

 حسین ابراهیمی HAZOPروش  9

 حسین ابراهیمی ETBAروش  11

 حسین ابراهیمی What ifروش  11

 حسین ابراهیمی LOPAروش  12

 حسین ابراهیمی روش فرانک مورگان 13

 حسین ابراهیمی ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی 14

 حسین ابراهیمی DOWارزیابی ریسک حریق و انفجار به روش  15

 حسین ابراهیمی ارائه کار دانشجویان 16

 پاسخگوئی به سواالت دانشجویان و سایر موضوعات مرتبط با 17

 درس
 حسین ابراهیمی

 


