بسمٍ تعالی

گريٌ آمًزشی مُىدسی بُداشت حرفٍ ای

وام درس :مدیریت ایمىی ي ریسک
کذ درض:

ًَع درضً :ظری  /ػولی

هذت تذریط 55 :ظاػت ( 57جلعِ)

تؼذاد ٍاحذ3 :

رؼتِ ٍ هقطغ تحصیلی گرٍُ ّذف:

پیػ ًیازً :ذارد

هذیریت ظالهت ،ایوٌی ٍ هحیط زیعت ،کارؼٌاظی ارؼذHSE
هذرض/هذرظیي :دکتر احعاى الِ حبیبی

ظال تحصیلی97 – 98 :

هحل اجرا :داًؽکذُ بْذاؼت

ًیوعال اٍل

َدف کلی:
آؼٌایی با رٍغ ّای ؼٌاظایی ،ارزیابی ٍ کٌترل ریعک در هحیط ّای هختلف

اَداف يیژٌ:
در پایان ایه ديرٌ اوتظار می ريد فراگیر قادر باشد:

 چرایی ظیعتن ّای ایوٌی را بذاًذ ٍ بتَاًذ تؽریح ًوایذ
 چرایی ظیعتن هذیریت ریعک را بذاًذ ٍ تؽریح ًوایذ
 چرخِ ػور ظیعتن را بذاًذ ٍ تؽریح ًوایذ
 ترهیٌَلَشی ٍ هتذٍلَشی هذیریت ریعک تؽریح ًوایذ
 اًَاع رٍغ ّای ؼٌاظایی ریعک را تؽریح ًوایذ
 چگًَگی هذیریت ریعک را تؽریح کٌذ

محتًای آمًزش ي ترتیب ارائٍ دريس
1

ردیف

جلسات

مًضًع جلسٍ

وام مدرس

5

اٍل

هؼرفی ظرفصل ّا ،چارچَب تذریط ،بیاى اًتظاراتً ،حَُ تؼاهل

دکتر حبیبی

2

دٍم

چرایی ایوٌی ٍ هذیریت ریعک

3

ظَم

تؽریح ترهیٌَلَشی ایوٌی ٍ هذیریت ریعک

4

چْارم

تؽریح ترهیٌَلَشی ایوٌی ٍ هذیریت ریعک

5

پٌجن

تؽریح هذیریت ایوٌی

6

ؼؽن

تؽریح هتذٍلَشی ریعک

7

ّفتن

چگًَگی اظتقرار ظیعتن هذیریت ریعک

8

ّؽتن

ارائِ پرٍشُ ّا ٍ ظویٌارّای داًؽجَیی در حَزُ هذیریت ریعک

9

ًْن

چگًَگی اظتقرار ظیعتن هذیریت ریعک

51

دّن

تؽریح چرایی تکٌیک ّای ؼٌاظایی هخاطرُ ٍ ارزیابی ریعک

55

یازدّن

تؽریح چرایی تکٌیک ّای ؼٌاظایی هخاطرُ ٍ ارزیابی ریعک

52

دٍازدّن

تؽریح تکٌیک تجریِ ٍ تحلیل ایوٌی ؼغل ()JSA

53

ظیسدّن

تؽریح تکٌیک تجسیِ ٍ تحلیل درخت خطا ()FTA

54

چْاردّن

تؽریح تکٌیک تجسیِ ٍ تحلیل ػولیات ٍ خطر ()HAZOP

55

پاًسدّن

تؽریح کٌترل ٍ هذیریت ریعک

56

ؼاًسدّن

ارائِ پرٍشُ ّا ٍ ظویٌارّای داًؽجَیی در حَزُ هذیریت ریعک

57

ّفذّن

هرٍر هباحث جلعات پیؽیي ٍ پاظخ بِ ظَاالت ٍ حل هعائل

فرایٌذّای آهَزؼی ،پصٍّؽی ٍ داًؽجَیی

قًاویه ومرٌ دَی کالس ومرات اصلی


ً 4ورُ کار پصٍّؽی (گسارغ کاهل ّوراُ با فایل ّای هربَطِ)



ً 55ورُ اهتحاى پایاى ترم



ً 5ورُ ارائِ ؼفاّی



ومرات مازادً 5ورُ ارائِ در کٌفراًط یا ّوایػ با ارائِ گَاّیٌاهِ



ً 5ورُ ارظال بِ هجلِ هؼتبر ػلوی ٍ پصٍّؽی

ً 3ورُ چاپ در هجلِ هؼتبر ػلوی ٍ پصٍّؽی
2

