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 :درس هدف
 

هدف آشنایی دانشجو با روش هاي مختلف ارزیابی ریسک هاي بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی است. دانشجو باید بتواند 
پس از آشنایی با این روش ها، کاربرد آنها را در انواع صنایع و شرکت هاي مختلف درك کرده و بکار گیرد. دانشجو باید با 

ت ریسک بصورت کمی و کیفی آشنا شده و نهایتا بتواند بصورت عملی ریسک هاي یک مفاهیم و کاربردهاي ارزیابی و مدیری
 صنعت را شناسایی، ارزیابی و مدیریت نماید. طرح مدیریت ریسک و کاهش ریسک هاي مربوطه را ارائه نماید.
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