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تعداد واحد نظری3 :
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایش- :

تعداد واحد عملی- :

مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز- :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
اهداف ویژه این درس فراگیری اصول مدیریت و ارزیابی ریسک ،تکنیکهای شناسایی مخاطرات ،روشهای ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات و برآورد
پیامدهای ناشی از وقوع آنها و همچنین مدلها یا تکنیکهای تجزیه و تحلیل موانع و الیههای حفاظتی به کمک آشنایی با استانداردها و
Best Practiceهای موجود در این زمینه میباشد.
رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم

مفاهیم ،اصول و مبانی مدیریت ریسک (آشنایی با استانداردها و )Best Practices
مفاهیم ،اصول و مبانی مدیریت ریسک (تفاوتهای کلیدی بین شناسایی ،تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی ،ارزیابی و مدیریت ریسک با ذکر
تکنیکهای مرتبط با هر یک)

هفته سوم

شناسایی مخاطرات و اصول مطالعات کارگاهی

هفته چهارم

) Hazard Identification (HAZIDو )Preliminary Hazard Analysis (PHA

هفته پنجم

)Hazard and Operability Study (HAZOP

هفته ششم

حل مثالهای کاربردی برای فراگیری کاملتر HAZOP

هفته هفتم

Fault Tree Analysis (FTA) - Qualitative

هفته هشتم

Fault Tree Analysis (FTA) - Quantitative

هفته نهم

حل مثالهای کاربردی برای فراگیری کاملتر FTA

هفته دهم

)Event Tree analysis (ETA

هفته یازدهم

حل مثالهای کاربردی برای فراگیری کاملتر ETA

هفته دوازدهم

Bow-Tie Model

هفته سیزدهم

) Layer of Protection Analysis (LOPAو حل مثال

هفته چهاردهم

)Safety Integrity Level (SIL

هفته پانزدهم

کار کالسی دانشجویان در زمینه ارائه و دفاع از مقاالت علمی

هفته شانزدهم

جمعبندی و رفع اشکال

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
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