
  

  دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس

  

  کارشناسی ارشد بهداشت محیطدانشجویان  مخاطبان:            ارزیابی اثرات  توسعه بر محیط زیستعنوان درس : 

ساعت پاسخگویی به سواالت   )هفته دوم) 8( واحد دکتر اسدي 1، هفته اول) 8( واحد دکتر محمدي 1نظري ( 2 واحد: تعداد

  هچهار شنبروزهاي  16تا  14ساعت   فراگیر:

  ، دکتر انور اسديپرویز محمديدکتر  مدرس:    97-98نیمسال دوم آموزشی  12تا  10ها ساعت  شنبه سه زمان ارائه درس:

  ندارد درس و پیش نیاز:

  

   هدف کلی درس :

تماعی آشنایی دانشجو با اثرات زیست محیطی ناشی از اجراي یک پروژه از جنبه هاي فیزیکی، شیمیایی، فرهنگی، اقتصادي و اج

  و ارزیابی و ارائه راههاي کاهش آثار آن

  

  :کلی (به تفکیک هر هدف براي یک جلسه) اهداف

 ، پیشینه و مفهوم ارزیابی محیط زیستیکلیات ،مقدمهآشنایی با  .1

  و همچنین آشنایی کلی با چگونگی ارائه یک گزارش ارزیابی بصورت مختصرآشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست  .2

  زیست محیطی و اهداف آن ضرورت ارزیابی  .3

 زمینه هاي تحلیل زیست محیطیآشنایی با   .4

  EIA( Environment Impact Assessment( فرایند ارزیابی زیست محیطیآشنایی با  .5

       فرایند ارزیابی زیست محیطی آشنایی با  .6

  زمینه هاي ارزیابی محیط زیست طبیعیآشنایی با  .7

  آب و خاك هاي طرحپارامتر هاي عمده زیست محیطی   .8

)، صورت ریزها، AD hoc(روش کارشناسی ( EIAروش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در آشنایی با   .9

 ماتریس ها)

(شبکه ها، روي هم گذاري صفحات، مدل هاي شبیه  EIAروش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در آشنایی با  .10

 سازي)

( سیستم دیاگرام ها، روشهاي تجزیه و تحلیل هزینه  EIAدر روش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی آشنایی با  .11

 منفعت، شاخص هاي زیست محیطی، روش الکتر)

 )LCAآشنایی با ارزیابی چرخه حیات ( .12

 آشنایی اصول مدیریت تهیه یک گزارش زیست محیطی .13

  همراه با نقد گزارش توسط دانشجویاناثرات زیست محیطی یک صنعت خاص ارائه یک گزارش ارزیابی  .14

 ارائه یک گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی یک صنعت خاص توسط دانشجویان همراه با نقد گزارش  .15

 ارائه یک گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی یک صنعت خاص توسط دانشجویان همراه با نقد گزارش  .16

  

  

 ، پیشینه و مفهوم ارزیابی محیط زیستیکلیات ،مقدمهآشنایی با  جلسه اول: 

 
  قادر باشد:بایستی   دانشجو

 توسعه پایدار را بیان نماید. -1



 آموزه هاي دینی و محیط زیست در اسالم را بیان کند. -2

 هدف از ارزیابی پروژه هاي زیست محیطی را بیان نماید. -3

 صنایع و پروژه هایی که ارزیابی زیست محیطی شامل آن می شوند را تشریح کند. -4

  را بیان نماید تاریخچه و رویداد هاي ارزیابی زیست محیطی -5

و همچنین آشنایی کلی با چگونگی ارائه یک گزارش ارزیابی آشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست :  جلسه دوم .17

 بصورت مختصر

  دانشجو  بایستی قادر باشد:

تعاریف مربوط به فرایند ارزیابی زیست محیطی نظیر محیط زیست، اثرات، زیست بوم، پایداري و .. را شرح  -1

 دهد.

 را بیان نماید. کامالً پاك ياه يانرژ -2

 استفاده از انرژهاي پاك -3

 بیان زایی و بیایان زدایی -4

 قوانین و مقررات زیست محیطی زا بیان نماید. -5

 مراحل قبل از شروع گزارش ارزیابی را بیان کند  - 6

 مراحل شروع عملی گزارش ارزیابی را بیان کند. -7

 رسم کند. بتواند فلوچارت ارزیابی اثرات زیست محیطی در این را -8

 مسایل در نظر گرفته شده در غربال گري را ارائه دهد. -9

  

  و اهداف آن یطیمح ستیز یابیضرورت ارز:  سومجلسه 

  دانشجو  بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید تأثیرات انسان برمحیط زیست -1

 به دست انسان. يکشاورز يها نیخاك زم شیفرسا -2

 انسان بر خاك يها تیآثار فعال نیتر مهم -3

 ها آب -4

 یطیمح ستیز لیتحل يها نهیزم: چهارم و پنجمجلسه 

  قادر باشد: یستیدانشجو  با

 را تشریح کند یسطح يعوامل آلوده کننده آبها -1

 را بیان نماید. ینیرزمیز يعوامل آلوده کننده آبها -2

 زیست جایگاه ایران از نظر محیط -3

 هوا یآلودگ -4

  

   EIA( Environment Impact Assessment(  فرایند ارزیابی زیست محیطی: پنجم و ششمجلسه 

  قادر باشد: یستیدانشجو  با

 را تشریح کند. سیستم مدیریت زیست محیطی -1

 یمحیط زیست یاهداف ارزیاب -2

 یطیمح ستیز یابیارز و تفسیر ضرورت -3

 آلودگی ناشی از فاضالب ها و سروصداارزیابی  -4

 سطوح مطالعه ارزیابی زیست محیطی -5

   ینسانا یطیمح ستیز لیتحل يها نهیزم - 6



 یو فرهنگ ی، اجتماع ياقتصاد يجنبه ها -7

 یطیمح ستیز یابیارز ندیفرآ -8

  و همچنین موجودي محیط  زمینه هاي ارزیابی محیط زیست طبیعیآشنایی با  جلسه هفتم و هشتم:

  قادر باشد: یستیدانشجو  با

 در ارزیابی اثرات زیست محیطی را بیان نماید  جنگلاهمیت  -1

 اثرات زیست محیطی را بیان نمایددر ارزیابی  مرتعاهمیت  -2

 در ارزیابی اثرات زیست محیطی را بیان نماید  بیابان و مناطق کویرياهمیت  -3

 را بیان کند مناطق ساحلیاهمیت  -4

 را بیان کند رودخانه هااهمیت  -5

 مناطق تحت حفاظت و تنوع زیستیاهمیت  - 6

 مناطق چهارگانه محیط زیستی در ایران را نام ببرد -7

  زیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را بیان کند.موجودي محیط فی -8

)، صورت ریزها، ماتریس AD hoc(روش کارشناسی ( EIAروش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در  :نهمجلسه 

 ها)

  

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ) در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی استفاده کند.AD hocاز روش کارشناسی ( -1

 وش صورت ریز ها در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی استفاده کند.ار ر -2

 از ماتریس ها براي ارزیابی اثرات زیست محیطی بهره بگیرد.  -3

 با انواع ماتریس هاي مهم در ارزیابی اثرات زیست محیطی آشنا باشد.  -4

 

 ي صفحات، مدل هاي شبیه سازي)(شبکه ها، روي هم گذار EIAتجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در  وشجلسه دهم: ر

  

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 مبانی شبکه ها در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند.  -1

 مبانی روي هم گذاري صفحات در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند. -2

  را تحلیل کند.مدل هاي شبیه سازي در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی  -3

  

(سیستم دیاگرام ها، روشهاي تجزیه و تحلیل هزینه  EIAتجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در  وش: ریازدهمجلسه 

  منفعت، شاخص هاي زیست محیطی، روش الکتر)

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اصول استفاده از سیستم دیاگرام ها در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند. -1

 روشهاي تجزیه و تحلیل هزینه منفعت در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند. -2

 شاخص هاي زیست محیطی در تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند. -3

 تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی را بیان کند.اصول استفاده از روش الکتر در  -4

  

  )LCAآشنایی با ارزیابی چرخه حیات (هم: وازدجلسه د

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را بیان کند. LCAتاریخچه اي از  - 1



 را بیان کند. LCAچشم انداز بین اللمللی کاربرد  - 2

 هدف و هدفگذاري را بیان کند. - 3

  ه حیات را بیان کند.آنالیز موجودي چرخ - 4

  آشنایی با اصول مدیریت تهیه یک گزارش زیست محیطی هم:سیزدجلسه 

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 گزینه هاي آشکار و صریح جهت کاهش اثرات زیست محیطی را بداند. -1

 مالحظات مهم در تهیه تدوین یک گزارش زیست محیطی را تشریح کند. -2

 را تشریح کند. نحونه تهیه گزارش -3

  یک گزارش زیست محیطی توسط دانشجویانو ارائه تهیه  :چهاردهمجلسه 

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 با روش تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آشنا شود. -1

 را بیان کند.آن ارائه می شود  EIAکه اجزاي گزارش مربوط به آن صنعت  -2

  اهش اثرات آن صنعت بر محیط زیست را بیان کند. راهکارهاي ک -3

  یک گزارش زیست محیطی توسط دانشجویانو ارائه تهیه  :پانزدهمجلسه 

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 با روش تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آشنا شود. -1

 را بیان کند.ی شود آن ارائه م EIAاجزاي گزارش مربوط به آن صنعت که  -2

  راهکارهاي کاهش اثرات آن صنعت بر محیط زیست را بیان کند.  -3

  یک گزارش زیست محیطی توسط دانشجویانو ارائه تهیه  :شانزدهمجلسه 

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد: 

 با روش تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آشنا شود. -1

 را بیان کند.آن ارائه می شود  EIAط به آن صنعت که اجزاي گزارش مربو -2

  راهکارهاي کاهش اثرات آن صنعت بر محیط زیست را بیان کند.  -3

 
  

  منابع درسی:

  

  
  

  منابع فارسی درس:

  1395کاربردي)، دکتر سید محمود شریعت، انتشارات تاالب، - ارزیابی اثرات زیست محیطی (خالصه علمی - 1

دکتر مسعود منوري، انتشارات سازمان حفاظت دکتر سید محمود شریعت، اثرات زیست محیطی، مقدمه اي بر ارزیابی  -2

  1375محیط زیست، 

  1393، دکتر بهمن جباریان امیري، انتشارات دانشگاه تهران، ارزیابی اثرات محیط زیستی - 3



سنگاچین، دکتر حسین هویدي، ارزیابی محیط زیستی مفاهیم و روشها، دکتر لعبت زیر دست، دکتر فرزام پور اصغر  -4

  1394انتشارات خانیران، 

  1377تحلیلی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهاي آبیاري و زهکشی، کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران،  - 5

  1394انتشارات  دانش بنیاد، ، ارزیابی اقتصادي اثرات توصعه بر محیط زیست، دکتر صدیقه عطرکار روشن - 6

  

  روش تدریس:

  شریح مسئلهت

  سخنرانی

  پرسش و پاسخ

  ته سفیدخت ، کتورژویدئو پرووسایل آموزشی :

  سنجش و ارزشیابی 

  ساعت  تاریخ   سهم از نمره کل(بر حسب درصد)  روش        آزمون

      ندارد   کوئیز

    جلسه هشتم  20  تشریحی  ترم آزمون میان 

    پایان ترم  50  تشریحی  آزمون پایان ترم

و ارائه گزارش  حضور فعال در کالس

  اثرات زیست محیطی ارزیابی

    17تا  13جلسات   30  سخنرانی

  

  

  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور در تمامی جلسات آموزشی

  و مسایل مطرح در کالس شرکت در پرسش و پاسخ

  ارائه کارهاي کالسی و مینی تحقیق هاي خواسته شده در جلسات بعدي 

  دانشکده: EDOنام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول        نام و امضاي مدرس:     

  تاریخ ارسال                    تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                

  



  ارزیابی اثرات  توسعه بر محیط زیست :جدول زمان بندي درس

  روز، ساعت و جلسه:

  

ریخ تا  جلسه

  جلسه

  مدرس  موضوع هر جلسه

  دکتر پرویز محمدي  مقدمه و کلیات  16/11/97  1

  دکتر پرویز محمدي  آشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست   23/11/97  2

  دکتر پرویز محمدي  ضرورت ارزیابی زیست محیطی و اهداف آن  30/11/97  3

  محمدي دکتر پرویز  زمینه هاي تحلیل زیست محیطیآشنایی با   7/12/97  4

 )EIA(      آشنایی با فرایند ارزیابی زیست محیطی  14/12/97  5

Environment Impact Assessment  
  

  

  دکتر پرویز محمدي

       فرایند ارزیابی زیست محیطی آشنایی با   21/12/97  6

  
  دکتر پرویز محمدي

انواع اثرات زیست محیطی، معیارهاي اثرات، موجودي محیط   28/12/97  7

  زیست

  

  دکتر انور اسدي

  دکتر انور اسدي  آب و خاكهاي  طرحپارامتر هاي عمده زیست محیطی   20/1/98  8

(روش  EIAروش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در آشنایی با   27/1/98  9

  )، صورت ریزها، ماتریس ها)Ad Hocکارشناسی (
  دکتر انور اسدي

(شبکه  EIAت زیست محیطی در آشنایی با روش تجزیه و تحلیل اثرا  3/2/98  10

 ها، روي هم گذاري صفحات، مدل هاي شبیه سازي)

  

  دکتر انور اسدي

(  EIAآشنایی با روش تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در   10/2/98  11

سیستم دیاگرام ها، روشهاي تجزیه و تحلیل هزینه منفعت، شاخص 

  هاي زیست محیطی، روش الکتر)

  دکتر انور اسدي

 )LCAآشنایی با ارزیابی چرخه حیات (  17/2/98  12

  
  دکتر انور اسدي

  دکتر انور اسدي  آشنایی اصول مدیریت تهیه یک گزارش زیست محیطی  24/2/98  13

  دکتر انور اسدي  ارائه یک گزارش ارزیابی توسط دانشجویان (دو نفر)  31/2/98  14

  دکتر انور اسدي  )ارائه یک گزارش ارزیابی توسط دانشجویان(دو نفر  7/3/98  15

 ارائه یک گزارش ارزیابی توسط دانشجویان (دو نفر)  21/3/98  16

  
  دکتر پرویز محمدي

    امتحان پایان ترم    17

 


