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 تغوِ تعالی

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه بهذاضت

 گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای

 ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغک: ػنوان درس

 پیَعتِ تْذاؽت حزفِ ایًا: داًؾجَیاى کارؽٌاعی هخاطبان

  ٍاحذ  2 تؼذاد واحذ:

 3: ایوٌی در هحیظ کار دروس پیطنیاز

 : عَمترم

   12تا  10ؽٌثِ ّا عاعت  عِ: زهان ارائه درس

 : دکتز هغعَد قٌثزیهذرس

 

 فزاگیزی هفاّین هذیزیت ریغک ٍ ارسیاتی ریغک هحیغْای کاری : هذف کلی درس

  هذاف کلی جلسات )برای هر جلسه یک هذف(:ا

 تعاریف ٍ اصغالحات ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغکآؽٌایی تا -1

 ریغک آؽٌایی تا تعاریف ٍ اصغالحات ارسیاتی ٍ هذیزیت -2

 هیشاى ریغکپاراهتزّای تاثیزگذار تز آؽٌایی تا -3

 آؽٌایی تا اصَل کلی اجزای ارسیاتی ریغک-4
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 چزخِ عوز عیغتن ٍ هزاحل آىآؽٌایی تا -5

  WHAT IF  آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک -6 

  PHAتکٌیک ارسیاتی ریغک آؽٌایی تا -7

 ETBA تا تکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی -8

 FMEAتا تکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی -9

 FTAتا تکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی -10

 O&SHAتا تکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی  -11

 JSA تکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی تا  -12

 HAZANتکٌیک ارسیاتی ریغکآؽٌایی تا  -13

 تکٌیک ارسیاتی ریغک ٍیلیام فایيآؽٌایی تا  -14

 داًؾگاُ هلثَرىتکٌیک ارسیاتی ریغک آؽٌایی تا  -15

 JSAًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایع آؽٌایی تا -16

 ETBA تا ًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایعآؽٌایی تا -17

 :جلسه اول

 آؽٌایی تا تعاریف ٍ اصغالحات ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغک: هذف کلی

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 ایوٌی را تعزیف کٌذ-1 

 خغز، رٍیذاد، حادثِ ٍ ؽثِ حادثِ را تعزیف کٌذ ٍ آًْا را تا ّن هقایغِ کٌذ-2
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 ًقص ٍ قاتلیت اعتواد را تعزیف کٌذ-3

 :جلسه دوم

 آؽٌایی تا تعاریف ٍ اصغالحات ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغک: هذف کلی

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 عیغتن را تعزیف کٌذعیغتن، ایوٌی عیغتن ٍ فزآیٌذ ایوٌی -1

 ریغک، ارسیاتی ریغک، هذیزیت ریغک ٍ عیغتن هذیزیت ریغک را تعزیف کزدُ ٍ تَضیح دّذ-2

 تز هیشاى ریغکآؽٌایی تا پاراهتزّای تاثیزگذار : مسوجلسه 

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 عثقِ تٌذی ؽذت خغز را تَضیح دّذ-1

 تَضیح دّذعثقِ تٌذی احتوال خغز را -2

 هاتزیظ ارسیاتی ریغک را ؽزح دّذ-3

 آؽٌایی تا اصَل کلی اجزای ارسیاتی ریغک م:چهارجلسه 

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 اّذاف ارسیاتی ریغک را ًام تزدُ ٍ ّز یک را ؽزح دّذ-1

 ٍیضگیْای یک ارسیاتی ریغک هٌاعة را ؽزح دّذ-2

 ریغک را تَضیح دّذهزاحل کلی اًجام ارسیاتی -3
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 آؽٌایی تا چزخِ عوز عیغتن ٍ هزاحل آى: جلسه پنجن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 فاسّای عوز عیغتن را ؽزح دّذ-1

 تا تَجِ تِ هزاحل عوز عیغتن، تکٌیکْای هٌاعة ّز هزحلِ اس عوز عیغتن را تَضیح دّذ-2

 WHAT IF آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه ضطن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 دّذرا ؽزح  WHAT IFتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ WHAT IF اّذاف تکٌیک-2

 تَضیح دّذ را WHAT IFهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ WHAT IFهزاحل اجزای تکٌیک -4

 PHA آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه هفتن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذ PHAتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ PHA اّذاف تکٌیک-2

 را تَضیح دّذ PHAهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ PHA هزاحل اجزای تکٌیک-4



5 
 

 ETBA آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه هطتن

 اّذاف رفتاری:

 داًؾجَ قادر تاؽذ:در پایاى 

 را ؽزح دّذ ETBAتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ ETBA اّذاف تکٌیک-2

 را تَضیح دّذ ETBAهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ ETBAهزاحل اجزای تکٌیک -4

 FMEA آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه نهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذ FMEA تاریخچِ تکٌیک-1

 را تَضیح دّذ FMEAاّذاف تکٌیک -2

 را تَضیح دّذ FMEA هشایا ٍ هعایة تکٌیک-3

 را تا هثال ؽزح دّذ FMEA هزاحل اجزای تکٌیک-4

 FTA آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه دهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذ FTA تاریخچِ تکٌیک-1

 را تَضیح دّذ FTAاّذاف تکٌیک -2
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 را تَضیح دّذ FTAهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ FTAهزاحل اجزای تکٌیک -4

 O&SHAآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه یازدهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذ O&SHAتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ O&SHAاّذاف تکٌیک -2

 را تَضیح دّذ O&SHAهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ O&SHAهزاحل اجزای تکٌیک -4

 JSAآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه دوازدهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذ  JSAتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ JSAاّذاف تکٌیک -2

 را تَضیح دّذ JSAهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذ JSAهزاحل اجزای تکٌیک -4

 HAZANآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه سیسدهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:
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 را ؽزح دّذ HAZANتاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذ HAZAN اّذاف تکٌیک-2

 را تَضیح دّذ HAZANهشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

  را تا هثال ؽزح دّذ HAZANهزاحل اجزای تکٌیک -4

 ٍیلیام فایيآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک : جلسه چهاردهن

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ:

 را ؽزح دّذارسیاتی ریغک ٍیلیام فایي تاریخچِ تکٌیک -1

 را تَضیح دّذارسیاتی ریغک ٍیلیام فایي اّذاف تکٌیک -2

 را تَضیح دّذارسیاتی ریغک ٍیلیام فایي هشایا ٍ هعایة تکٌیک -3

 را تا هثال ؽزح دّذارسیاتی ریغک ٍیلیام فایي هزاحل اجزای تکٌیک -4

 آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک داًؾگاُ هلثَرى :جلسه پانسدهن

 اّذاف رفتاری:

 تاؽذ:در پایاى داًؾجَ قادر 

 تاریخچِ تکٌیک ارسیاتی ریغک داًؾگاُ هلثَرى را ؽزح دّذ-1

 اّذاف تکٌیک ارسیاتی ریغک داًؾگاُ هلثَرى را تَضیح دّذ-2

 هشایا ٍ هعایة تکٌیک ارسیاتی ریغک داًؾگاُ هلثَرى را تَضیح دّذ-3

 هزاحل اجزای تکٌیک ارسیاتی ریغک داًؾگاُ هلثَرى را تا هثال ؽزح دّذ-4

 JSAآؽٌایی تا ًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایع :ضانسدهنجلسه 
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 اّذاف رفتاری:

 :در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ

 را در یک صٌعت تَضیح دّذJSAاصَل کلی اجزای تکٌیک -1

 را ؽزح دّذ JSAچگًَگی ارائِ گشارػ عولی ارسیاتی ریغک -2

 را تَضیح دّذ JSAًقاط ضعف ٍ قَت یک گشارػ ارسیاتی ریغک -3

 ETBA آؽٌایی تا ًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایع: جلسه هفذهن

 اّذاف رفتاری:

 : در پایاى داًؾجَ قادر تاؽذ

 را در یک صٌعت تَضیح دّذ ETBAاصَل کلی اجزای تکٌیک -1

 را ؽزح دّذ ETBA چگًَگی ارائِ گشارػ عولی ارسیاتی ریغک -2

 را تَضیح دّذ ETBA ًقاط ضعف ٍ قَت یک گشارػ ارسیاتی ریغک -3

 :هنابغ

  الِ حثیثی احغاىدکتز - ایوٌی کارتزدی ٍ ؽاخصْای عولکزد در صٌعت -1
 دکتز ایزج هحوذفام-هٌْذعی ایوٌی-2
 هٌْذط غالهحغیي حلَاًی-هٌْذعی ایوٌی عیغتوْا ٍ هذیزیت ریغک-3
 هٌْذط هحوذ اهیي هَعَدی-ارسیاتی ایوٌی عیغتوْای کٌتزل ٍ قاتلیت اعتواد-4
 دکتز هْذی جْاًگیزی-ایوٌی فزآیٌذ هٌْذعی-5

 6-FOUNDATIONS OF RISK-TERJE       

: آهَسػ تِ صَرت عخٌزاًی تَدُ ٍ پزعؼ ٍ پاعخ در عَل جلغِ درط ٍ خارج آى، آساد هی روش تذریس

 تاؽذ.

 : ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ اٍرّذوسایل آهوزضی
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 سنجص و ارزیابی

 آسهَى رٍػ عْن اس ًوزُ کل)%( تاریخ عاعت

جلغات ؽاًشدّن ٍ  عاعت کالط

 ّفذّن درط

گشارػ ٍ ارائِ در  10%

 کالط

 کار عولی

 آسهَى هیاى تزم تیتغ %10 جلغِ ّؾتن -

 آسهَى پایاى تزم تغتی ٍ تؾزیحی %70 پایاى تزم -

تحَیل تصَرت  %10 قثل اس اهتحاًات -

هکتَب ٍ 

 الکتزًٍیکی

 پزٍصُ درعی

 

 :هقررات کالس و انتظارات از دانطجو

داًؾجَ تایغتی عز عاعت هقزر ٍ قثل اس هذرط در کالط حضَر داؽتِ تاؽذ ٍ در هثاحث هغزٍحِ ؽزکت 

 کزدُ ٍ ًظن کالط را رعایت کٌذ.

 )روز و ساػت جلسه(: اریابی و هذیریت ریسکجذول زهانبنذی درس 

 جلسه تاریخ هوضوع هر جلسه هذرس

 اول 20/11/94 ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغکآؽٌایی تا تعاریف ٍ اصغالحات  دکتز هغعَد قٌثزی

 دوم 27/11/94 آؽٌایی تا تعاریف ٍ اصغالحات ارسیاتی ٍ هذیزیت ریغک دکتز هغعَد قٌثزی

 سوم 4/12/94 آؽٌایی تا پاراهتزّای تاثیزگذار تز هیشاى ریغک دکتز هغعَد قٌثزی

 چهارم 11/12/94 آؽٌایی تا اصَل کلی اجزای ارسیاتی ریغک دکتز هغعَد قٌثزی

 پنجن 18/12/94 آؽٌایی تا چزخِ عوز عیغتن ٍ هزاحل آى دکتز هغعَد قٌثزی

 ضطن WHAT IF 25/12/94 آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک  -6 دکتز هغعَد قٌثزی

 هفتن PHA 17/1/95آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک -7 دکتز هغعَد قٌثزی

 ETBA ریغکآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی -8 دکتز هغعَد قٌثزی

 + اهتحاى هیاى تزم

 هطتن 24/1/95

 نهن FMEA 31/1/95آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک-9 دکتز هغعَد قٌثزی

 دهن FTA 6/2/95آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک-10 دکتز هغعَد قٌثزی

 یازدهن O&SHA 13/2/95آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک -11 دکتز هغعَد قٌثزی
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 دوازدهن JSA 20/2/95 آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک -12 قٌثزیدکتز هغعَد 

 سیسدهن HAZAN 27/2/95آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک -13 دکتز هغعَد قٌثزی

 چهاردهن 3/3/95 آؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک ٍیلیام فایي دکتز هغعَد قٌثزی

 پانسدهن 10/3/95 داًؾگاُ هلثَرىآؽٌایی تا تکٌیک ارسیاتی ریغک  دکتز هغعَد قٌثزی

 ضانسدهن JSA 17/3/95آؽٌایی تا ًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایع -16 دکتز هغعَد قٌثزی

 هفذهن ETBA 24/3/95 آؽٌایی تا تا ًحَُ اجزای تکٌیک در یکی اس صٌایع-17 دکتز هغعَد قٌثزی

 


