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  هر هفته نبهش دوروزهاي  10تا  8ساعت   ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                          نظري  2 واحد: تعداد
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   هدف کلی درس :

مفهوم اهمیت، ضرورت و تاریخچه و روند انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح هاي توسعه و با  یانآشنایی دانشجو

بر محیط پیرامونی و راه هاي و یادگیري مهمترین آثار مثبت و منفی اجراي این قبیل طرح ها و چگونگی اثر گذاري عمران 

  آثار زیست محیطیاین یت و پایش کاهش، مدیر

  

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

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

  بی بصورت مختصرو همچنین آشنایی کلی با چگونگی ارائه یک گزارش ارزیاآشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست  .2

  ف آنضرورت ارزیابی زیست محیطی و اهدا  .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 خاكهاي  طرحر هاي عمده زیست محیطی پارامت  .8

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

 ها)

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

 سازي)

هاي تجزیه و تحلیل هزینه گرام ها، روش( سیستم دیا EIAزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی در روش تجآشنایی 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  دانشجویان توسطاثرات زیست محیطی یک صنعت خاص ارائه یک گزارش ارزیابی  .14

 ت محیطی یک صنعت خاص توسط دانشجویان همراه با نقد گزارش رزیابی اثرات زیسارائه یک گزارش ا .15

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

  

  

 ارزیابی محیط زیستی ، پیشینه و مفهومکلیات ،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

  رویداد هاي ارزیابی زیست محیطی را بیان نمایدتاریخچه و  -5

و همچنین آشنایی کلی با چگونگی ارائه یک گزارش ارزیابی بصورت آشنایی با برخی مفاهیم محیط زیست : ومه دجلس

 مختصر

  دانشجو  بایستی قادر باشد:

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

 دهد.

 ماید.یان نرا ب کامالً پاك يها 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

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

 ته شده در غربال گري را ارائه دهد.نظر گرف مسایل در -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 تیار فعالآث نیتر مهم -3

 آب ها -4

 یطیمح ستیز لیتحل يها نهیزم: نجمچهارم و پجلسه 

  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(  ایند ارزیابی زیست محیطیفر :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

   یانسان یطیمح ستیز لیتحل يها نهیزم - 6



 یو فرهنگ ی، اجتماع يصادقتا 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

 نماید در ارزیابی اثرات زیست محیطی را بیان  جنگلاهمیت  -1

 ا بیان نمایددر ارزیابی اثرات زیست محیطی ر 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

 ان را نام ببردمناطق چهارگانه محیط زیستی در ایر -7

  ولوژیکی را بیان کند.موجودي محیط فیزیکی، شیمیایی و بی -8

  

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

  

  در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

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

 ست محیطی استفاده کند.تجزیه و تحلیل اثرات زیار روش صورت ریز ها در  -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

 

 بیه سازي)(شبکه ها، روي هم گذاري صفحات، مدل هاي ش EIAدر  تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی 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

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

  

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

  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
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  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  40  تشریحی  آزمون پایان ترم
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  دکتر انور اسدي
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  یطی، روش الکتر)هاي زیست مح

  دکتر انور اسدي
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