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  دانشكده

  يقالب نگارش طرح درس ترم

   بهداشت محيط پيوستهكارشناسي  6ترم  مخاطبان:      حقوق و قوانين بهداشت محيط و محيط زيست  :عنوان درس

  12-10نبهشسه  :يربه سواالت فراگ ييساعت پاسخگو       1 سهم استاد از واحد): يا( :تعدادواحد

   دكتر سيد عليرضا موسويمدرس:                  18تا16 :ساعتشنبه سه روز :   زمان ارائه درس:

  تصفيه آب، تصفيه فاضالب، كليات پسماند و آلودگي هوا  :پيش نيازدرس و 

   هدف كلي درس:

آشنايي دانشجويان با اصطالحات و مفاهيم حقوق محيط زيست، مجموعه قوانين و مقررات ملي و بين المللي بهداشت محيط زيست و محل 

  استفاده قوانين هاي 

  

  اهداف كلي جلسات(جهت هر جلسه يك هدف):

  حقوق محيط زيست و تعريف اصطالحات حقوقي بهداشت محيط زيست  خچهيتاري، ارائه سرفصل درس، روش ارزياب -1

  بررسي پيدايش، تكوين و تكامل تاريخي حقوق بهداشت محيط زيست  -2

  محيط زيست  بررسي انواع كنوانسيون هاي مربوط به بهداشت -3

  بررسي انواع كنوانسيون هاي، كنفرانس ها و اعالميه هاي مربوط به بهداشت محيط زيست  -4

  بررسي وظايف دولت ها در خصوص حفظ محيط زيست و بهداشت محيط -5

  بررسي روند توسعه برنامه ها و قوانين محيط زيست و بهداشت محيط در ايران  -6

  بوط به محيط زيست و بهداشت محيط بررسي شوراها و كميته هاي مر -7

  بررسي آيين نامه ها و  مقررات بهداشت محيط مربوط به اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و...  -8

  

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:

  

   جلسه اول:

  ات حقوقي بهداشت محيط زيست يف اصطالحعرحقوق محيط زيست و ت خچهيتاري، ارائه سرفصل درس، روش ارزياب 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  سرفصل درس را ليست نمايد. -1

  كند. ياناهداف درس را مختصراً ب -2

  كند. ياندرس را ب يو فرع يمنابع اصل -3

  كند. ياناهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را ب -4

  كند. يانرا ب ياهميت و ضرورت ارزشياب -5

  ش و جايگاه رشته حقوق محيط زيست و بهداشت محيط را توضيح دهد.   نق  -6

  الحات حقوقي مرتبط با محيط زيست و بهداشت محيط را تعريف نمايد.طقانون و اص -7

  د.كوسيستم، توسعه پايدار، حفاظت و آلودگي) را بيان نماياالحات مربوط به محيط زيست و بهداشت محيط(اليه حياطي، طمفاهيم و اص  -8
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   جلسه دوم:

  تكوين و تكامل تاريخي حقوق بهداشت محيط زيست  ،بررسي پيدايش

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

ي را تعريف و اختالف آنها را توضيح لالحات ملي و بين الملطرهنمود، معيار، استاندارد و ديگر اصايزو، كل، وتكنوانسيون، پرالحات طاص -1

  دهد.

  انين بهداشت محيط زيست را توضيح دهد.   روند تاريخي قو -2 

  لي موثر در ايجاد و تصويب مقررات بهداشت محيط زيست را نام ببرد.لسازمانهاي ملي و بين الم -3

  دسته بندي مناسبي از مقررات بهداشت محيط زيست بر اساس اهداف و زمان تصويب را انجام دهند.  -4

  .بهداشت محيطي و توسعه پايدار آن را توضيح دهد ،اهداف زيست محيطيتاريخچه و اهداف تشكيل سازمان ملل و  -5

  محيط زيست و توسعه پايدار را بيان نمايد. ،تاريخچه واهداف تشكيل سازمان بهداشت جهاني و رهنمودهاي مربوط به بهداشت محيط -6

  توسعه پايدار را بيان نمايد. محيط زيست و ،و رهنمودهاي مربوط به بهداشت محيط  FAOتاريخچه تشكيل سازمان   -7

  

    جلسه سوم:

  ط به بهداشت محيط زيست ربوبررسي انواع كنوانسيون هاي م

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:  

  و نتايج آن را توضيح دهد. 1969كنوانسيون رامسر( كنوانسيون تاالب ها) در سال  -1

  استكهلم و نتايج آن را توضيح دهد. 1972كنوانسيون  -2

  و نتايج آن را توضيح دهد. 1978كنوانسيون منطقه اي كويت در سال  -3

  و نتايج آن را توضيح دهد. 1985كنوانسيون وين براي حفاظت از اليه ازن در سال  -4

  و نتايج آن را توضيح دهد.  1985كنوانسيون روتردام( خطرات تجارت و مصرف مواد شيميايي بالقوه خطرناك) در سال  -5

  و نتايج آن را توضيح دهد.  1989يان آور و دفع آنها در سال زسيون بازل درباره كنترل انتقاالت برون مرزي مواد زايد كنوان -6

  و نتايج آن را توضيح دهد.  1990( زيست بوم درياي خزر) در سال  CEPكنوانسيون  -7

  ج آن را توضيح دهد. و نتاي 1992) استكهلم در سال popsكنوانسيون آالينده هاي آلي پايدار ( -8

  

    :چهارمجلسه 

  بررسي انواع كنوانسيون ها، كنفرانس ها و اعالميه هاي مربوط به بهداشت محيط زيست 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:  

  در ريو و نتايج آن را توضيح دهد.  1992و هوا  بكنفرانس تغييرات آ -1

  و نتايج آن را توضيح دهد.  2016س كنوانسيون تغييرات اقليمي آب و هوا در پاري -2

  ام برده و توضيح دهد. نو كنوانسيونهاي تصويب شده را  21دستور كار  –اعالميه اصولي توسعه پايدار  -3

  اعالميه اصولي و برنامه علمي، تشكيل يونپ و نقش آن در گسترش حقوق محيط زيست را توضيح دهد.  -4

  ط زيست را توضيح دهد. اصول و مفاهيم حقوق بين الملل محي  -5

  را توضيح دهد. طراريضور در موارد اآلودگي از نفت و ديگر مواد زيان آبا كل مبارزه وتپر  -6

  را توضيح دهد. كل آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فالت قارهوتپر -7

  را توضيح دهد.محيط زيست جنگ و  –ودگي مستقر در خشكي مايت محيط زيست دريايي در برابر آلپروتكل ح -8



 3

  و نتايج آن را توضيح دهد. كنوانسيون بازل -9

  و نتايج آن را توضيح دهد. كل كيوتووتپر -10

  

   جلسه پنجم:

  بررسي وظايف دولت ها در خصوص حفظ محيط زيست و بهداشت محيط

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  را توضيح دهد.  نقش دولت ها در  حفظ محيط زيست -1

  را توضيح دهد.  مسئوليت دولت ها در تدوين و اجراي قوانين ملي، منطقه اي و بين المللي -2

   براي دستيابي به توسعه پايدار را توضيح دهد.  چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي -3

  را توضيح دهد.  مسئوليت دولت ها در جبران خسارات زيست محيطي  -4

  را توضيح دهد.   اصل كمك هاي فوري -اصل اخطار در مدار اضطراري -تي همكاري فني و تحقيقا -  دل اطالعاتاصل تبا  -5

  

   :ششمجلسه 

  بررسي روند توسعه برنامه ها و قوانين محيط زيست و بهداشت محيط در ايران 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  تاريخچه حقوق محيط زيست در ايران را بيان نمايد.  -1

  سازمان حفاظت محيط زيست را بيان نمايد.  سازمانياف، وظايف و نموداراهد  -2

  قوانين مربوط به آلودگي محيط زيست( آب، هوا، خاك و...) و حمايت هاي كيفري  مربوطه را توضيح دهد.  -3

  قانون مديريت پسماند شهري، بيمارستاني و صنعتي را توضيح دهد.  -4

  زيان آور را توضيح دهند. قانون حفاظت در برابر تشعشات  -5

  توضيح دهد.  قوانين مربوط به بالياي طبيعي را -6

  جايگاه ايران در ساختار منطقه اي و  بين المللي حفاظت از محيط زيست را بيان نمايد.  -7

  

  :هفتمجلسه 

  بررسي شوراها و كميته هاي مربوط به محيط زيست و بهداشت محيط 

 اهداف ويژه

  : دانشجو بايد بتواند

  انواع شورا ها و كميته هاي مرتبط با بهداشت محيط زيست را در سطح ملي و استاني نام ببرد.   -1

  وظايف و ساختار شوراي عالي حفاظت محيط زيست را توضيح دهد.  -2

  وظايف شوراي انرژي اتمي را درخصوص بهداشت محيط زيست توضيح دهد. -3

  بهداشت محيط را توضيح دهد. نقش قانون اساسي در حفاظت محيط زيست و -4

  ر اجراي قوانين محيط زيست و حفاظت محيط زيست را توضيح دهد.دنقش و جايگاه اداره كل تعزيرات  -5

  نقش و جايگاه شوراهاي حل اختالف در اجراي قوانين محيط زيست و حفاظت محيط زيست را توضيح دهد.  -6

  بهداشت محيط زيست و حفاظت محيط زيست را توضيح دهد. نقش و جايگاه وزارت بهداشت در اجراي قوانين  -7

  زارت كشور بخصوص شهرداريها را در اجراي قوانين  بهداشت محيط زيست و حفاظت محيط زيست توضيح دهد.ونقش و جايگاه  -8

  عالي اقيانوس شناسي را در خصوص بهداشت محيط زيست توضيح دهد.وظايف شوراي -9
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  ازي و معماري را در خصوص بهداشت محيط زيست توضيح دهد.عالي شهر سوظايف شوراي -10

  عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در خصوص بهداشت محيط زيست توضيح دهد.وظايف شوراي - 11

  توضيح دهد.را وظايف كميسيون هماهنگي شهرهاي سالم در خصوص بهداشت محيط زيست  -12

  

   جلسه هشتم:

   بهداشت محيط مربوط به اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و... مقررات آيين نامه ها و  بررسي

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  تاريخچه و روند تكميلي قوانين بهداشت محيط در وزارت بهداشت را توضيح دهد.  -1

  آن را توضيح دهد. قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مراحل اجراي  13قانون ماده  -2

  قانون سازمان دامپزشكي كشور مرتبط با بهداشت محيط را توضيح دهد. -3

  قانون اماكن عمومي مرتبط با بهداشت محيط را توضيح دهد. -4

  قانون مرتبط با بهداشت محيط بيمارستانها را توضيح دهد.   -5

  را توضيح دهد. و... هوا ،، خاكآشاميدني آبمنابع آبي، اظت از فحآيين نامه ها و استاندارهاي مورد استناد بهداشت محيط در  -6

  

  منابع:

 
 

  روش تدريس(آموزش):

 سخنراني -1

 سخنراني با ارائه پاورپوينت -2

 پرسش و پاسخ -3
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  وسايل كمك آموزشي:

  ويدئو پروژكتور -1

  وايت برد -2

  كامپيوتر -3

  يا سنجش دانشجو: ينحوه ارزياب

 

  روش  آزمون
  ه كلسهم از نمر

  (بر حسب درصد)
  ساعت  تاريخ

  ////////////////////////  ///////////////////////////  5  كتبي  كوئيز

    % مطالب 50بعد از اتمام   10  كتبي  ترم آزمون ميان 

      80  كتبي  آزمون پايان ترم

  حضور فعال در كالس
  شركت در كالس

  شركت در بحث گروهي 

  پرسش و پاسخ

5  
    

  

  و انتظارات از دانشجو:مقررات كالس 

  حضور به موقع سر كالس .1

  كالس  يشركت در بحث ها .2

  ترم ياندر امتحان م شركت .3

  ترم ياندر امتحان پا شركت .4

    دانشكده EDO  مسئول ينام وامضا                         مدير گروه: ينام و امضا               مدرس:  ينام و امضا

                                                                                                                   تاريخ ارسال:                                           تاريخ ارسال:             تاريخ تحويل:               
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  محيط زيستحقوق و قوانين بهداشت محيط و بندي درس:  جدول زمان

  16تا  14ساعت  نبهشسه  روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 29/11/98 
حقوق محيط زيست و تعريف اصطالحات حقوقي  خچهيتاري، ارائه سرفصل درس، روش ارزياب

  بهداشت محيط زيست 
 يدكتر موسو

 يدكتر موسو  محيط زيست بررسي پيدايش، تكوين و تكامل تاريخي حقوق بهداشت  6/12/98 2

 يدكتر موسو  بررسي انواع كنوانسيون هاي مربوط به بهداشت محيط زيست  13/12/98 3

 يدكتر موسو  بررسي انواع كنوانسيون هاي، كنفرانس ها و اعالميه هاي مربوط به بهداشت محيط زيست  20/12/98 4

 يدكتر موسو  هداشت محيطبررسي وظايف دولت ها در خصوص حفظ محيط زيست و ب 19/1/99 5

 يدكتر موسو  بررسي روند توسعه برنامه ها و قوانين محيط زيست و بهداشت محيط در ايران  26/1/99 6

 يدكتر موسو  بررسي شوراها و كميته هاي مربوط به محيط زيست و بهداشت محيط  2/2/99 7

8 9/2/99  
اكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد بررسي آيين نامه ها و  مقررات بهداشت محيط مربوط به ام

  غذايي و... 
 يدكتر موسو

  دكتر موسوي  ( تستي)جلسه امتحان  -   9

  

  


