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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه اي تحصیلی: يو رشته مقطعبهداشت حرفه اي     گروه آموزشی:بهداشت    دانشکده:
  3کار  طیدر مح یمنیایش نیاز: پ     تئورينوع واحد:  2تعداد واحد:   ارزیابی و مدیریت ریسک نام درس:

  5کالسمکان برگزاري:                   10- 12:ساعت      شنبه:زمان برگزاري کالس: روز
  حسین ابراهیمی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    یمیابراه نیحسمسئول درس:  25تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
م هایی که پتانسیل ایجاد حوادث ناشی از کار وجود داشـت ایجـاد گردیـد و در ابتدا ایمنی صنعتی به عنوان یک نیاز ضروري در سیست

هم اکنون سالها از پیدایش آن می گذرد ولی متاسفانه تعداد واحدهاي داراي پتانسیل نقص و شکست هاي فاجعـه آمیـز افـزایش پیـدا 
و آسیب هاي بسیار شدید و فاجعه بـار بـه افـراد،  کرده است همراه با پیشرفت و توسعه در صنایع هسته اي و هوا و فضا ایجاد خسارتها

تجهیزات یا محیط زیست در اثر حوادث ایجاد شده در صنایع شیمیایی، مهمات سازي و امور حمل و نقل نیز افزایش یافته است لـذا بـا 
مباحـث درس ارزیـابی و مـدیریت  پیش آگهی از اینگونه رویدادها اقدامات پیشگیرانه ارزشمندي را می توان انجام داد. که در این راستا

ریسک همراه با تکنیک هاي بسیار سودمند می تواند در جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات آموزه هاي بسیار بـا ارزشـی را بـراي 
 فراگیران این درس فراهم کند

  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 سکیر تیریو مد سکیر یابیارز یفیو ک یکم يها کیخطرات همراه با تکن و کنترل یابیارز ،ییشناسا میمفاه يریفراگ

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  .دینما فیمخاطره و خطر را تعر یبتواند به درست یستیدانشجو با -
 .دیده حیاحتمال و شدت حادثه را توض یبتواند به درست یستیدانشجو با -
 .دینما کیتفک یکشف را به درست تیبتواند احتمال و قابل دیبادانشجو  -
  را با مثال شرح دهد. سکیمفهوم ر یبتواند به درست یستیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ایمنی، خطر، شـدت و   کلیات  45
  احتمال خطر

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-انیسخنر

  -  -  -  استراحت  5
  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  حادثه، ریسک  کلیات  45
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  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را شرح دهد. سکیر تیریو مد یابیبتواند تفاوت ارز دیدانشجو با -
 .دینما انیرا ب سکیر تیریو مد یابیارز ياجرا ندیبتواند فرا دیدانشجو با -
 .دینما ریرا تفس سکیر سیبتواند ماتر دیدانشجو با -
 .دینما انیرا ب سکیر تیعدد اولو نییبتواند نحوه تع دیدانشجو با -
 دهد. حیتوض سکیر تیریو مد یابیارز ندیفرا يریبتواند در خصوص لزوم بکارگ یستیدانشجو با -
  را شرح دهد. کسیبتواند اصول کنترل ر تسیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــاتریس ریســــک،   ماتریس ریسک  45 م
ـــدیریت  ـــابی و م ارزی

  ریسک

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی

  -  -  -  استراحت  5
  اسخپرسش و پ  سخنرانی، مشارکتی  کنترل ریسک  کنترل ریسک  45
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کند. فیرا تعر سکیر یابیارز ي) روشهایکم مهیو ن یفیک ،یبتواند انواع سه گانه (کم دیدانشجو با -
 کند. انیب یرا بدرست سکیر یابیارز يو استفاده از انواع روشها يریموارد بکارگ یستیدانشجو با -
 کند. انیرا ب سکیر یابیارز یکم يروشها نیبتواند مهمتر دیدانشجو با -
 را نام ببرد. سکیر یابیارز یفیک يروشها نیبتواند مهمتر دیدانشجو با -
  کند. ستیرا ل سکیر یابیارز یکم مهین يروشها نیبتواند مهمتر دیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه لبرئوس مطا  موضوع درس
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روشـــــهاي کمـــــی،   روشهاي ارزیابی ریسک  45
  روشهاي کیفی

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی

  -  -  -  استراحت  5
  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  روشهاي نیمه کمی  روشهاي ارزیابی ریسک  45
  

  اهداف رفتاري جلسه چهارم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دینما فیرا با مثال تعر task یبتواند به درست دیشجو بادان -
 کند. فیرا تعر TA فهیوظ زیبتواند آنال دیدانشجو با -
 .دینما فیرا تعر HTA یسلسله مراتب فهیوظ زیالنآ یبتواند به درست دیدانشجو با -
  .دیرا اجرا نما HTAنمونه،  کیبتواند در قالب  دیدانشجو با -

  مطالبي بندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــغل، روش   وظیفهآنالیز   45 ــه، ش وظیف
  آنالیز

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی

  -  -  -  استراحت  5
ـــآروش   یسلسله مراتب فهیوظ زیآنال  45  فـــهیوظ زیالن

  یسلسله مراتب
  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی

  
  

  فتاري جلسه پنجم:اهداف ر
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کند. انیو شغل را ب فهیتفاوت وظ یبتواند به درست دیدانشجو با -
 .دینما فیشغل را تعر یمنیا زیآنال یبه درست دیدانشجو با -
 کند. انیرا ب یشغل یمنیا زیآنال يمراحل اجرا یبه درست دیدانشجو با -
  .دینما يساز ادهیرا پ jSAنمونه،  کیلب بتواند در قا دیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــغل، روش   آنالیز شغل  45 ــه، ش وظیف
  آنالیز

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی
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  -  -  -  استراحت  5
ـــآاجـــراي روش   شغل زیآنال  45  زیالن

  شغل
  پرسش و پاسخ  انی، مشارکتیسخنر

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 کند. انیرو ب HAZOPبتواند اصول و مراحل روش  دیدانشجو با -
 کند. انیب یرا به درست HAZOPروش  يریبتواند موارد بکارگ دیدانشجو با -
 کند. انیراهنما را در قالب مثال ب پارامتر و کلمات امیبتواند تفاوت م یستیدانشجو با -
  .ردیبکار گ ینمونه، به درست کیرا در قالب  HAZOPبتواند در انتها، روش  دیدانشجو با -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

45  HAZOP  و پاسخ پرسش  مشارکتی-سخنرانی  آشنایی با روش  
  -  -  -  استراحت  5

45  HAZOP  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  روش اجراي روش  
  

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کند. انیرا ب ستمیس کیبتواند مراحل مختلف چرخه عمر  دیدانشجو با -
 کند. انیمختلف را ب يدر فازها سکیر ییشناسا يروشها يریبتواند لزوم بکارگ دیدانشجو با -
 مخاطرات را بشناسد. هیاول ستیبتواند ل دیدانشجو با -
  کند. انیمخاطرات را ب هیاول زیو آنال هیاول ستیبتواند ارتباط ل دیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف  چرخه عمر سیستم  45
  -  -  -  استراحت  5
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مناســب  زیالنــآروش   روشهاي آنالیز ریسک هر دوره  45
براي هر دوره از چرخه 

  عمر سیستم

  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را شرح دهد. FTAروش  ياجرا ندیاند فرابتو دیدانشجو با -
 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
 .دینما انیرا ب یمنیا يستهایبتواند ارتباط روش و چک ل دیدانشجو با -
  نمونه باشد. کی يروش برا يقادر به اجرا دیدر انتها، دانشجو با -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  دقیقه)مدت زمان(
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

45  FTA  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، نمادها  
  -  -  -  استراحت  5

45  FTA   روش اجرايFTA پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  
  

  اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دینما فیو با مثال تعر یرا به درست شکست بتواند حالت دیدانشجو با -
 کند. انیروش را ب يبتواند مراحل اجرا دیدانشجو با -
 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
  نمونه باشد. کی يروش برا يقادر به اجرا دیدر انتها، دانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  9جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  رسموضوع د

45  FMEA پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، جداول روش  
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  -  -  -  استراحت  5
45  FMEA  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  نحوه اجراي روش  
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .دینما فیمثال تعر بتواند عملکرد را با دیدانشجو با -
 کند. فیتعر یرا به درست يعملکرد یمنیبتواند ا دیدانشجو با -
 کند. انیروش را ب يبتواند مراحل اجرا دیدانشجو با -
  نمونه باشد. کیروش در قالب  يقادر به اجرا دیدر انتها، دانشجو با -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالبرئوس   موضوع درس

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف  آنالیز عملکرد  45
  -  -  -  استراحت  5

  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  نحوه اجراي روش  عملکرد زیآنال  45
  

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 کند. انیرا ب يژبتواند انواع انر دیدانشجو با -
 کند. انیروش را در قالب مثال ب نیبتواند منظور از موانع در ا دیدانشجو با -
 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
 روش باشد. ياجرا ندیفرا انیقادر به ب دیدانشجو با -
  نمونه باشد. کی يروش برا يقادر به اجرا دیدر انتها، دانشجو با -

  ي مطالبدي ارائهبنجدول زمان
  11جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

45  ETBA  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، کلیات  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٧

  -  -  -  استراحت  5
45  ETBA پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  نحوه اجراي روش  
  

  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
انتظار می رود: از فراگیر رسدر پایان د  

 کند. فیتعر یبتواند خطا را به درست دیدانشجو با -
 کند. انی) مثال بیانیو پا یانیم ن،ی(آغاز دایانواع رو يبتواند برا دیدانشجو با -
 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
 روش را شرح دهد. ییاجرا ندیبتواند فرا دیدانشجو با -
  .دیرسم نما یمربوطه را به درست يمثال، درخت خطا کی يرابتواند ب دیدانشجو با -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، کلیات روش  آنالیز درخت خطا  45
  -  -  -  استراحت  5

  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  وه اجراي روشنح  درخت خطا زیآنال  45
  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 دهد. حیتوض یرا به درست حالت نقصبتواند  دیدانشجو با -
 .دینما نییو تع فیتعر یرا به درست یبحران يرهایبتواند مس دیدانشجو با -
 .دینما نییرا تع لبرش و برش حداق یبتواند به درست دیدانشجو با -
  اجرا کند. یروش را به درست نیمثال، ا کیبتواند در قالب  یستیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

45  FMECA  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، کلیات روش  
  -  -  -  ستراحتا  5



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

45  FMECA  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  نحوه اجراي روش  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 روش را شرح دهد. يبتواند مراحل اجرا دیدانشجو با -
 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
  نمونه باشد. کیروش در قالب  يدر به اجراقا دیدر انتها، دانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، کلیات روش  روش فرانک مورگان  45
  -  -  -  استراحت  5

  پرسش و پاسخ  خنرانی، مشارکتیس  نحوه اجراي روش  روش فرانک مورگان  45
  

  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کند. انیبتواند موارد کاربرد روش را ب دیدانشجو با -
 روش باشد. جهینت ریقادر به تفس دیدانشجو با -
  روش باشد يساز ادهیبتواند قادر به پ یستیدانشجو با -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی  تعاریف، کلیات روش  روش ولیام فاین  45
  -  -  -  استراحت  5

  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  نحوه اجراي روش  روش ولیام فاین  45
  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسپایان د در  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

  را بشناسد. کهایتکن ينقاط ضعف و قوت خود در اجرا یستیدانشجو با -
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــر روي روشــهاي   45 مــرور کلــی ب
  بررسی شده

ــرور همــه روشــهاي  م
در طـول  بررسی شـده

  ترم

  پرسش و پاسخ  مشارکتی-سخنرانی

  -  -  -  استراحت  5
  پرسش و پاسخ  سخنرانی، مشارکتی  جمع بندي  جمع بندي  45
  


