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در این . هدف از این درس آشنایی دانشجو با روش هاي ارزیابی ریسک به صورت احتماالتی می باشد: هدفهاي یادگیري
درس دانشجو با مفاهیم تحلیل ریسک، مدیریت ریسک و ارتباطات ریسک  آشنا میشود و قادر میشود ضمن بکارگیري 

بپردازد و با ساخت مدل هاي منطقی مورد نیاز و حل آنها مقادیر ریسک را مفاهیم ریسک به تحلیل ریسک سیستم ها 
تعیین قابلیت اطمینان سیستم ها بر اساس معیارهاي عملکرد و تشخیص  عدم قطعیت ها  در معیارهاي .  بدست آورد

رفی شیوه هاي انتقال مع. عملکردي و نحوه پخش آنها در تخمین نتیجه مدل احتماالتی از موارد مطرح در این درس میباشد
و نحوه تعیین و رتبه بندي فاکتورهاي مهم و حساس عدم قطعیت ها بر ریسک و  "مدیریت ریسک"به  "ارزیابی ریسک"از 

در این درس دانشجو قادر میشود تکنیکهاي مدیریت ریسک را بکار گیرد و . نحوه مدیریت آنها از سایر مباحث مطرح میباشد
  .را کسب نماید) مهندسین، مدیران و افراد ذینفع(تایج حاصل به سایر استفاده کنندگان مهارت انعکاس و انتقال ن
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  *سرفصل هاي جلسه

 موضوع جلسه
توابع توزیع ر و احتماالت و متغیرهاي تصادفی،مروري بر آما اول  
)ادامه(و توابع توزیع مروري بر متغیرهاي تصادفی  دوم  
ریسک، ایمنی و عملکرد، اجزاء تحلیل ریسک و کاربرد هاي آن تعاریف و مفاهیم سوم  

 احتمال شکست، قابلیت اطمینان و کاربرد تحلیل ریسک در مهندسی چهارم
 رویداد هاي مستقل و ناسازگار، محاسبات در فضاي شکست و فضاي موفقیت پنجم
 مجموعه هاي برشی حداقل، مجموعه مسیر حداقل ششم
  تحلیل ریسک احتماالتیروشهاي انجام  هفتم
 ارزیابی ریسک، انواع و گامهاي آن هشتم
 فرآیند تحلیل ریسک احتماالتی و اجزاء آن نهم
)ادامه( فرآیند تحلیل ریسک احتماالتی و اجزاء آن دهم  

 جبر بول و کاربرد ان در تحلیل ریسک یازدهم
 درخت هاي منطقی و کابرد آن در ارزیابی ریسک دوازدهم
)روش جبر بول(نحوه کمی سازي و تجمیع سناریو هاي مختلف  سیزدهم  

روش جدول درستی و دیاگرام (نحوه کمی سازي و تجمیع سناریو هاي مختلف  چهاردهم
)دودویی  

 خرابی هاي وابسته، خرابی با دلیل مشترك و نحوه مدلسازي ان پانزدهم

ارزیابی ، مثال هایی از ریسکدیاگرام هاي منطقی اصلی و کاربرد آن در محاسبات  شانزدهم
و قابلیت اطمینان ریسک  

.امکان تغییرات مختصر و افزودن سایر مطالب بر حسب ضرورت در برنامه وجود دارد*  
 
  :نحوه ارزيابي دانشجويان 

  -درصد فعالیت کالسی و تمرینات 20 -درصد امتحان آخر ترم 80 :نحوه ارزشیابی
 


