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 2 :واحد تعداد

 عملی واحد....  و نظري احدو 2واحد:  نوع

 اصلی: درس نوع

 - :پیشنیاز

 کارگاه        آزمایشگاه         سمینار       دارد سفر علمی .... ندارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف

 یطیمح ستیزی ها دادهی مستندساز وی ساز خالصه ر،یتفس ،یآور جمع 

 یطیمح ستیزی ها دادهی خارج منابعی ابیارز 

 نامعتبر منابع از حاصلی طیمح ستیز اطالعاتی انتقادی بررس وی بازنگر 

 و شرکت های خصوصی یدولتی ها سازمان ازین مورد اثراتی ابیارز گزارشی مستندساز و نیتدو 

 دستهی ها تیفعال ،یگروه بحث جلسات ،یدانیمی دهایبازد و سفرها و مطالعات ،یسخنران شامل درس نیا 

 .باشدی می جمع

 :باشد قادر دیبا دانشجو تاینها

  .ارزیابی اثرات و نقش آن را در تصمیم گیری درک کند 

  را در کشور ارزیابی کرده و پیشنهاداتی برای ارتقاء آن ارائه دهد.وضعیت ارزیابی اثرات 

 ارزیابی اثرات و ارائه دلیل جامع و شفاف مربوطه را انجام دهد. یمحدوده بندی پروژه ها 

  چارچوب یک گزارشEIA  ارزیابی اثرات را آماده کرده و بتواند مرور گزارشاتEIA .را انجام دهد 

  انجام دهدتوسعه ای گزارش ارزیابی اثرات را برای یک پروژه 

 

 عملی ساعت .... و نظري ساعت 2: درس سرفصل



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه موضوع بحث و تدریس

  .1 داریاپ توسعه میمفاه بری مرور وی نظر هیپا فیتعار وی مبان

  .2 اثرات محیط زیستیی ابیارز و توانی ابیارز

ارزیابی اثرات محیط بررسی قوانین و مقررات در زمینه 

 زیستی

3.  

  .4 ها طرح نمودن غربال و اثراتی ابیارز ضرورت

  .5 یابی دامنه ای یبررس محدوده وی اثرگذار طهیحی بررس

 عوامل و نشانزدها وی ابیارزی ها روش مورد در میتصم

 مطرح

6.  

 و امدهایپ براساس اجمالی وی لیتفص گزارشات هیته

 نشانزدها و احتماالت

7.  

  .8 طرح آغاز و گزارش ارائه از پس کار صحتی بررس

 شیپا و تیریمدی نهائ اصالح ای دییتای برای نیبازب وی وارس

 یابیارز جینتا و

9.  

 و ستیل چک مانند اثراتی ابیارزی ها روش انواعی بررس

 س و غیرهیماتر

10.  

 و ستیل چک مانند اثراتی ابیارزی ها روش انواعی بررس

 س و غیرهیماتر

11.  

  .12 نیسرزم ساختار لیتحل وی انداز همی روی ها روش انواع

  .13 یبررس مناسب عمق و روش انتخاب

  .14 های وارس سطح و مشاهدات قیتلف ای کیتفک

  .15 تیریمد طرح ارائه وی بند جمع

  .16 یمطالعاتی ها نمونهی بررس

  .17 آزمون نهایی



 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر

)بصورت درصد 

 گردد(مشخص 

 میان ترم

)بصورت درصد 

 مشخص گردد(

 آزمون هاي نهایی

)بصورت درصد 

 مشخص گردد(

 پروژه

)بصورت درصد 

 مشخص گردد(

  آزمون هاي نوشتاري  

 عملکردي

 

 

 :منابع

  ،ن، ، انتشارات دانشگاه تهرادکتر سعید کریمیارزیابی ریسک محیط زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین
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