
 

 آذربایجان غربي درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 دانشكده بهداشت

 اي و ایمني کار حرفه بهداشت مهندسي آموزشي گروه

 

 

 مدیریت ریسک ایمني سیستم و: درس طرح عنوان

 واحد عملی 5/0 – نظري واحد 5/1 :واحد نوع و تعداد

 مهندسی بهداشت حرفه اي و ايمنی كارارشد  كارشناسی نشجوياندا فراگیران:

 دكتر ابوالفضل قهرمانی :مدرس

 

 : ارزشیابي روش

 شفاهی پرسش -1

 ترم ميان امتحان -2

 ترم پايان در تشريحی و چهارجوابی كتبی آزمون -3

 تکاليف درسی -4

 غياب و حضور -5

 

  :کلي هدف

 پس از فراگرفتن اين درس دانشجو بايد:

 آشنا شوداصول شناسايی و ارزيابی خطرات و پيامد آنها در صنايع با  -

و طراحی به منظور جهت آمادگی با شرايط بحران بدست آمده از ارزيابی ريسک را كاربرد نتايج  -

 را بداند مقابله با شرايط اضطراري

 

 



 

 محتوي نظري

 

 محتوي مطالب جلسه

 شکست يا نقصو  اطمينان قابليت، سيستم ايمنی مفاهيم بر مروري 1

 فرايندي واحدهاي در اجزا بين تعامل 2

 سامانه در پنهان و آشکار هاي نقص

 افتادگی كار از زمان و سيستم كاركرد هاي دوره 3

 ايمن ذاتا طراحی اصول 4

 (ايمنی جو ايمنی، فرهنگ انسانی، خطاي) رفتار بر مبتنی ايمنی 5

 هاي مدل شاخصی، هاي مدل ماتريسی، هاي مدل) ريسک ارزيابی هاي مدل 6

 (احتماالتی

 كمی ريسک ارزيابی مراحل، كمی ريسک ارزيابی و پيامد آناليز 7

 خطرات شناسايی 8

 سناريوها تکرارپزيري تعيين، سناريوها پيامد ارزيابی، سناريو تعيين 9

 ريسک معيارهايو  ريسک تعيين 10

 رويداد احتمال يا تکرارپذيري ارزيابی 11

 فرايندي صنايع در پيامد سازي مدل و ارزيابی 12

 حريق از ناشی پيامدهاي سازي مدل و ارزيابی 13

 انفجار از ناشی پيامدهاي سازي مدل و رزيابیا 14

 سمی مواد انتشار از ناشی پيامد سازي مدل و ارزيابی 15

 ندچ گيري تصميم سودمندي، هزينه آناليز تصميم، آناليز) ريسک مديريت هاي مدل 16

 (معياره

 

 

 

 

 

 

 



 عمليمحتوي 

 

 محتوي مطالب جلسه

 نوين افزارهاي نرم كمک به پيامد سازي مدل 1

 با يايیشيم فرايند يک در انفجار حريق، سمی، گاز انتشار سناريو سه براي پيامد ارزيابی 2

 پيامد آناليز رايج افزارهاي نرم از استفاده

3  

4  

5  

 

 
 


