יסודות בטיחות של מערכות ומוצרים

תיאור הקורס
הקורס יסודות בטיחות של מערכות ומוצרים יקנה למשתתפים בסיס מוצק לגבי המוטיבציות
לשמוש בטכניקות הקשורות בתכנון מערכות ומוצרים בטוחים יותר .נסקור מגוון של תאונות
אמיתיות ונחשוף את סיבות השורש שלהן ,כדי להדגיש כי לכשלים ארגוניים ,טעויות בתכן
ולבעיות תפעוליות יש היכולת ליצור אירועים קטסטרופלים .במסגרת גישת הנדסת המערכות,
נגלה שיטות לבחינת סיכונים בטיחותיים וסיכונים של גורמי אנוש עבור מגוון מערכות הנבדלות זו
מזו מבחינה טכנולוגית ,לפני שנבחן כיצד להגדיר דרישות תכנון כדי לשלוט בסיכונים
פוטנציאליים .במסגרת הקורס גם נסקור נושאים כמו :ניהול בטיחות ,יומני סיכונים ,שיקולי
 CEבטיחות ,חקירת אירועים ,בטיחות במערכות אלקטרוניות מורכבת )כולל תוכנה( ,סימון
.וחומרים מסוכנים

תוצאות הלמידה
•
•
•
•

בסיום הקורס יסודות בטיחות של מערכות ומוצרים:
תבין מה פירושו של "בטוח" ,תבין את הצד העסקי ואת היתרונות לפרויקט הקשורים לניהול
בטיחות חסינה ואת העלויות הכרוכות בתאונות.
עבור כל שלבי מחזור החיים של המוצר ,תדע לתאר את המרכיבים העיקריים הקשורים ב"תכן
לבטיחות".
תוצג סקירה כללית של כלים וטכניקות המשמשים מומחי בטיחות שמאמצים גישה מבוססת
סיכונים לבטיחות.
תלמד להעריך בעיות בטיחות הקשורות בתוכנה ,באינטראקציות אדם  /מערכת ,בטכנולוגיות
.חדשניות ,במערכת מורכבת הכוללות מערכות אוטונומיות

למי מיועד הקורס
מהנדסי תכן המעוניינים לשפר או לרענן את הידע שלהם בנושאי בטיחות על מנת לשפר את •
השילוב שלהם בצוות של הנדסת מערכות.
• מנהלי פרויקטים ותוכניות המבקשים להבין כיצד הנדסת בטיחות ירודה יכולה להוביל לסיכון
פרויקט בלתי קביל.
• מנהלי הנדסה המבקשים לשפר את ההתמחותם על מנת להפיק את המרב מצוות הבטיחות
שלהם.
• מובילים עסקיים המבקשים להבין את האחריות המשפטית והמוסרית שלהם כדי להבטיח
.שמוצרים ומערכות מתוכננים ,נרכשים ומופעלים בבטיחות

מחירי הקןרסים
 CHFהמחיר הרגיל CHF 1,200 :המחיר למקדימים להירשם1,080 :

משך הקורס
2 days
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כמומחה בעל שם ,הוא בעל תפקיד מפתח בפיתוח בטיחות בבריטניה ותקני תוכנה ופירסם
מגוון רחב מאוד של מאמרים מגוונים .בנוסף ,הוא המחבר של הספר הפופולרי "אירועי בטיחות
ודוחות בטיחות  -משמעות ,מוטיבציה וניהול" .בזכות מעמדו בקהילת הבטיחות ,ריצ'רד לימד
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.בזיהוי סיכוני בטיחות ,הערכה וניהול בטיחות

