
 طرح درس
 (Lesson Plan) 

                                                                          

     کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسیکارشناسی پیوسته : تحصیلی مقطع/رشته       سکرزیابی و مدیریت ریا عنوان درس:

 اکرم تبریزینام استاد :                                                          1044-1041اول    :نيمسال

 واحد عملی( 5/4 -واحد نظری 5/1) واحد 0 : تعداد واحد                       18-04و  11-18یکشنبه   روز برگزاري كالس:

 

شماره 

 جلسه
نحوه  تاریخ

برگزاری 

 کالس

 موضوع

 

 اهداف  جلسات

تبیین  _آغازین  ارزشیابی  _معارفه آنالین  اول

 انتظارات

 _جایابی  _برقراري ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها  -

 تعيين اهداف

 اهداف تعيين و مشخصات درس و خصوصيات با آشنایی -

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : 1اصطالحات آشنایی با مفاهیم و آفالین  دوم 

 ریسک  را بداند. اهميت و جایگاه ارزیابی و مدیریت -1

مفاهيم اوليه شامل خطر، حادثه، ایمنی و ... را توضيح  -2

 دهد.

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : 0اصطالحات آشنایی با مفاهیم و آفالین  سوم

 مفهوم سامانه، ایمنی سامانه و ... را توضيح دهد. -1

 مثلث خطر و اجزاي آن را بشناسد. -2

 لی خطر آشنا شود.با مفهوم مدل مولکو -3

 آشنایی با چرخه عمر سیستم آفالین  چهارم

 و  

 نحوه تشخیص خطرات

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

چرخه عمر سامانه و مالحظات ایمنی را در هر مرحله  -1

 تشریح كند.

 دهد. توضيح را سيستم عمر فازهاي -2

یک  عمر چرخه در خطرات شناسایی هاي روش -3

 بداند. ار سيستم

 با روش هاي تشخيص خطرات آشنا شود. -4

براي  ي مختلفبه اشتراک گذاري تصویر كارگاهها -5

 )كار عملی(تشخيص خطرات

پرسش و پاسخ و رفع اشکال از مطالب ارائه شده در جلسات اول تا  پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنالین  پنجم



 چهارم

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : ریسکآشنایی با کلیات و مفاهیم ارزیابی  آفالین  ششم

 با عناصر سيستم ایمنی آشنا شود. -1

 مفاهيم  نقص و قابليت اطمينان را توضيح دهد. -2

 ارتباط بين ایمنی و قابليت اطمينان را شرح دهد. -3

محاسبات مربوط به قابليت اطمينان و نرخ نقص و ...  -4

 را انجام دهد.

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : مفهوم ریسک و مدیریت ریسکآشنایی با  آفالین  هفتم

با مفهوم ریسک، ارزیابی و ارزشيابی ریسک آشنا  -1

 شود.

 چرخه مدیریت ریسک را شرح دهد. -2

مراحل مختلف فرایند مدیریت ریسک را توضيح  -3

 دهد.

آشنایی با تخمین، ارزیابی و ارزشیابی  آفالین  هشتم

سک و کاربرد خروجی کمی و کیفی ری

 های ارزیابی ریسک

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

 انواع روش هاي ارزیابی ریسک را نام ببرد. -1

موارد كاربرد و روش انجام ارزیابی ریسک به روش  -2

 كيفی را تشریح كند.

 با روش هاي اولویت بندي ریسک آشنا شود. -3

ریسک را كاربرد خروجی هاي ارزیابی و مدیریت  -4

 تشریح كند.

آشنایی با انواع روش های شناسایی  آفالین  نهم

 خطرات

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

 .ببرد نام را خطر شناسایی روشهاي انواع -1

 روشهاي انواع كاربرد ضعف نقاط و محدودیتها -2

 .كند بيان طور مختصر به را خطرات شناسایی

 خطر شناسایی روشهاي ینپركاربردتر و معمولترین -3

 .ببرد نام را ات

 خطر شناسایی روش انتخاب روشهاي بر موثر عوامل -4

 .ببرد نام را مناسب

با نحوه گزارش نویسی در ارزیابی و مدیریت ریسک  -5

 آشنا شود.

 برگزاري آزمون در سامانه نوید امتحان میان ترم -)ارزشیابی تکوینی ( آفالین  دهم



دهیاز

 م

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : PHL با روش آشنایی آفالین 

 .كند بيان را PHL مزایاي و كاربرد موارد  -1

 و كاربرگ آن آشنا شود. PHLبا نحوه اجراي روش  -2

را در مورد یکی از فرایند هاي كاري جهت  PHLروش  -3

 شناسایی خطرات به كار گيرد.)كار عملی(

ازدهدو

 م

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : PHA  آشنایی با روش آفالین 

 .كند بيان را PHA مزایاي و كاربرد موارد -1

 و كاربرگ آن آشنا شود. PHAبا نحوه اجراي روش  -2

را در مورد یکی از فرایند هاي كاري جهتت  PHAروش  -3

 شناسایی خطرات به كار گيرد.)كار عملی(

دهسيز

 م

 ن هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :در پایا JSAآشنایی با روش  آفالین 

 را بيان كند. JSAروش  مزایاي و كاربرد موارد -1

 .دهد شرح را JSA روش به خطرات شناسایی مراحل -2

را در متتورد یتتک شتتدل متتورد نظتتر جهتتت  JSAروش  -3

 شناسایی خطرات به كار گيرد.)كار عملی(

چهارد

 هم

 فراگير انتظار ميرود كه : در پایان هر جلسه از  FMEAآشنایی با روش  آفالین 

 .كند بيان را FMEA روش كاربرد موارد -1

 .ببرد نام را  FMEAهاي  روش انواع -2

 .دهد شرح را FMEA روش انجام مراحل -3

را در مورد یکی از فرایند هاي كاري  FMEAروش  -4

 جهت شناسایی خطرات به كار گيرد.)كار عملی(

پانزده

 م

و پاسخ و رفع اشکال از مطالب ارائه شده در جلسات دهم تا  پرسش پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنالین 

 سيزدهم

شانزده

 م

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : HAZOPآشنایی با روش  آفالین 

 كند. بيان را HAZOP روش كاربرد موارد اهداف و -1

 .ببرد نام را HAZOP مطالعات انواع -2

 روش به را راتخط شناسایی در كليدي مفاهيم و تعاریف -3

HAZOP كند بيان را. 

 بيان را خطر شناسایی در HAZOP روش معایب و مزایا -4

 .كند

 .كند بيان را HAZOP روش اجراي مراحل -5



را در مورد یک واحد فرایندي ساده  HAZOPروش  -6

 جهت شناسایی خطرات به كار گيرد.)كار عملی(

 فاین آشنایی با روش ویلیام آفالین  هفدهم

 ELMERIو شاخص 

 در پایان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

 .كند بيان را فاین ویليام روش اجراي لزوم -1

 .كند تشریح را فاین ویليام روش اجراي نحوه -2

 آشنا شود. ELMERIشاخص  با -3

 .كند تشریح را ELMERIشاخص  اجراي نحوه -4

هجده

 م

 ميرود كه : در پایان هر جلسه از فراگير انتظار FTAآشنایی با روش  آفالین 

 .كند بيان را  FTA روش معایب و مزایا -1

 .كند بيان را  FTA روش كاربرد موارد -2

 را شرح دهد. FTAنحوه ترسيم  -3

نوزده

 م

 كالس مجازي آنالین )نرم افزار اسکایپ( دانشجویان عملی کارهای ارائه  آنالین 

 تعداد كالس هاي مجازي بسته به نياز در نظر گرفته می شود.

 تشخيص پيشرفت تحصيلی دانشجو آزمون پایان ترم   بيستم

بيست 

 و یکم

آشنایی با روش های شناسایی خطر در  حضوري 

محیط کار و بکارگیری تعدادی از روش 

و  های شناسایی خطر در واحد کارگاهی

 )عملی(ارزیابی ریسک 

با روش هاي شناسایی خطر در محيط كار و بکارگيري تعدادي از 

طر گفته شده در جلسات قبل در واحد روش هاي شناسایی خ

)استفاده از فيلم  كارگاهی و انجام ارزیابی ریسک آشنا شود.

ریسک  و مدیریت گزارش ارزیابیآموزشی و همچنين ارائه 

 دانشجویان(

بيست 

 و دوم

ر آشنایی با روش های شناسایی خطر د حضوري 

محیط کار و بکارگیری تعدادی از روش 

و  احد کارگاهیهای شناسایی خطر در و

 )عملی( ارزیابی ریسک

با روش هاي شناسایی خطر در محيط كار و بکارگيري تعدادي از 

روش هاي شناسایی خطر گفته شده در جلسات قبل در واحد 

)ارائه گزارش ارزیابی  كارگاهی و انجام ارزیابی ریسک آشنا شود.

 دانشجویان( ریسکو مدیریت 

بيست 

 و سوم

 رش های شناسایی خطر دآشنایی با رو حضوري 

محیط کار و بکارگیری تعدادی از روش 

و  های شناسایی خطر در واحد کارگاهی

 ارزیابی ریسک )عملی(

با روش هاي شناسایی خطر در محيط كار و بکارگيري تعدادي از 

روش هاي شناسایی خطر گفته شده در جلسات قبل در واحد 



ستفاده از فيلم )ا كارگاهی و انجام ارزیابی ریسک آشنا شود.

 ریسکمدیریت و گزارش ارزیابی آموزشی و همچنين ارائه 

 دانشجویان(

بيست 

و 

 چهارم

آشنایی با روش های شناسایی خطر در  حضوري 

محیط کار و بکارگیری تعدادی از روش 

های شناسایی خطر در واحد کارگاهی و 

 ارزیابی ریسک )عملی(

کارگيري تعدادي از با روش هاي شناسایی خطر در محيط كار و ب

روش هاي شناسایی خطر گفته شده در جلسات قبل در واحد 

 )ارائه گزارش ارزیابی كارگاهی و انجام ارزیابی ریسک آشنا شود.

 ریسک دانشجویان( و مدیریت

بيست 

و 

 پنجم

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در یکی از  حضوري 

 واحد های تابعه دانشگاه )پروژه عملی(

 ارزیابی ریسک در زمان مقرر شناسایی و شارسال گزار

 

 عملی:

  طراحی و اجرای فرایند شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک در یک واحد منتخب و ارائه گزارش
 

 



 دوره طرح
  (Course Plan)  

 

 کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسیکارشناسی پیوسته : تحصیلی مقطع/رشتهارزیابی و مدیریت ریسک       عنوان درس:

 اکرم تبریزینام استاد :                                                                             1044-1041اول       نيمسال :

 دانشکده بهداشت مکان اجرا:                   واحد عملی( 5/4 -واحد نظری 5/1واحد) 0 تعداد واحد:

 وادث ناشی از كار و شرایط اضطراري، ایمنی و عمليات عمرانی، ایمنی برق و ماشين آالت، ایمنی حریق و مواد شيمياییح :  یا همزمان پيشنياز    

 

  : دورههدف کلی  

 آشنایی نظري و عملی فراگيران با اصول ارزیابی و مدیریت ریسک

 :دوره اختصاصیاهداف 

 :بتواند آموزشی دوره پایان در رود می انتظار فراگیر از

 كليات و مفاهيم ارزیابی ریسک و جایگاه آن را توضيح دهد. -1

 چرخه عمر سيستم را شرح دهد. -2

 نحوه كنترل و مدیریت ریسک را توضيح دهد -3

 نحوه ارزیابی و ارزشيابی كمی و كيفی ریسک را توضيح دهد -4

 ي شناسایی خطر و نحوه اجراي آنها را شرح دهد.تکنيک ها -5

 

 :روش تدریس

 و آفالین(آنالین ورت كالس مجازي )بصسخنرانی -1

 (آنالین )كالس مجازي پرسش و پاسخ -2

 (آنالین )كالس مجازي ارائه كنفرانس توسط دانشجویان -3

 (آنالین )كالس مجازي بحث گروهی -4

 

 :ف و تکالیف دانشجویوظا

 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نظم حفظو آنالین مجازي  درس كالس در موقع به حضور

 جلسات قبل در شده ارایه طالبم مطالعه

 (آنالین )كالس هاي مجازيبحث گروهی و كالسی هاي فعاليت در فعال مشاركت

 )ارسال در سامانه نوید(تکاليف و پروژه انجام به موقع 

 ها آزمون در حضور

 

 



  :روش ارزشیابی دانشجو

 نمره 3    :ميان ترمامتحان و  تکاليف

 نمره 5  :)فعاليت عملی( و گزارشات ارسال شده كالسی بصورت ارائهه دانشجو ارزیابی پروژه آموزشی ارائه شده ب

 نمره 12   :امتحان پایان ترم

 

  منابع مطالعه :
 محمدفام ایرج، مهندسی ایمنی، انتشارات فن آوران، آخرین چاپ – 1

 ارات فن آوران، آخرین چاپ)ارزیابی ریسک كيفی(، انتش 1جهانگيري مهدي و نوروزي محمد امين، مدیریت ریسک، جلد -2


