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تحليل و مديريت ريسک به با روش هاي  يان مهندسي محيط زيستهدف از اين درس آشنايي دانشجو
با مفاهيم تحليل ريسک، مديريت ريسک و ارتباطات در اين درس دانشجو . مي باشدصورت احتماالتي 

آشنا ميشود و قادر ميشود ضمن بکارگيري مفاهيم ريسک به تحليل ريسک عواقب محيط زيستي  ريسک 
. خصوصا در منابع آب بپردازد و با ساخت مدل هاي منطقي مورد نياز و حل آنها مقادير ريسک را بدست آورد
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  *سرفصل هاي جلسه

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

 احتمال شکست، قابلیت اطمینان و کاربرد تحلیل ریسک در مهندسی چهارم

 پنجم
ساختار، ساخت مدل منطقی مورد نیاز، حل ( روشهاي انجام تحلیل ریسک احتماالتی

)مدلها براي تخمین مقادیر ریسک  
 

  ارزیابی ریسک، انواع و گامهاي آن ششم
  آن فرآیند تحلیل ریسک احتماالتی و اجزاء هفتم
 درخت هاي منطقی و کابرد آن در ارزیابی ریسک هشتم
)روش جبر بول(نحوه کمی سازي و تجمیع سناریو هاي مختلف  نهم  

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

 دیاگرام هاي منطقی اصلی و کاربرد آن در محاسبات ریسک یازدهم
 خرابی ها با دلیل مشترك و نحوه مدلسازي آن دوازدهم
مطالعات موردي مرتبط در منابع آب و تحلیل عدم قطعیت و تحلیل حساسیت سیزدهم  

 موردي مرتبط درمطالعات  و شناسایی، رتبه بندي مشارکت کننده ها در ریسک چهاردهم
  تکنیک هاي تصمیم سازي بر اساس اطالعات ریسک، منابع آب

مطالعات  و سطوح قابل قبول ریسک و معیارهاي پذیرش ریسک، مکاتبات ریسک پانزدهم
  موردي مرتبط در منابع آب

   ارتباطات و مکاتبات ریسک "جنبه هاي اصلی و شیوه هاي انجام   شانزدهم
.و افزودن سایر مطالب بر حسب ضرورت در برنامه وجود داردامکان تغییرات مختصر *  

 
  :نحوه ارزيابي دانشجويان 

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


