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 انرژي و محیط زیستنام درس : 

 شماره درس: 

 2تعداد واحد :

 محیط زیست برنامه ریزي، مدیریت و آموزشنام رشته : 

 برنامه ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیستنام گروه : 

 زند یگیابیدر یعلنام مدرس : 

 ) مشترك با آقاي دکتر مشاري  – (حضوري 10-12 یکشنبه س :یروز و ساعت تدر

 (مجازي) 13-15یکشنبه  روز و ساعت تدریس :

 چهارشنبه یطول هفته از شنبه ال:  مشاوره روز و ساعت

 بحث انرژي و محیط زیستان با یدانشجو ییآشناهدف درس : 

 قیان ترم و تحقیامتحان پا : یابینحوه ارز
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  :هفته ) ل شانزدهدر طو سرفصل درس (

 انرژي و محیط زیست مبانیهفته اول : 

 مبانی انرژي و محیط زیست: هفته دوم 

 محیط زیست و منابع آلوده کننده آنهفته سوم : 

 تجدید پذیر و وضعیت انرژي در جهانمنابع انرژي تجدید ناپذیر و هفته چهارم :  

 منابع انرژي تجدید ناپذیر و تجدید پذیر و وضعیت انرژي در جهانهفته پنجم : 

 مفاهیم اساسی، تعاریف و تبدیالت انرژيهفته ششم : 

 مفاهیم اساسی، تعاریف و تبدیالت انرژيهفته هفتم : 

 مفاهیم اساسی، تعاریف و تبدیالت انرژي هفته هشتم : 

 اثرات زیست محیطی و اکولوژیکی تولید و مصرف انرژيهفته نهم : 

 اثرات زیست محیطی و اکولوژیکی تولید و مصرف انرژي:  دهمهفته 

 هزینه هاي خارجی تولید و مصرف انرژي:  ازدهمیهفته 

 وضعیت انرژي در ایران:  دوازدهمهفته 

 اي از بخش انرژي در ایرانانتشار آالینده هاي هوا و گازهاي گلخانه زدهم : یهفته س

 انرژي زیست توده و اثرات آن بر محیط زیستهفته چهاردهم : 

 انرژي زیست توده و اثرات آن بر محیط زیستهفته پانزدهم : 

 قوانین و کنوانسیون هاي بین المللی انرژي و محیط زیستهفته شانزدهم :  



  :هفته ) ل دوازدهدر طو سرفصل درس (

 انرژي و محیط زیستمبانی هفته اول : 

  مبانی انرژي و محیط زیست: هفته دوم 

 محیط زیست و منابع آلوده کننده آنهفته سوم : 

 منابع انرژي تجدید ناپذیر و تجدید پذیر و وضعیت انرژي در جهانهفته چهارم :  

 منابع انرژي تجدید ناپذیر و تجدید پذیر و وضعیت انرژي در جهانهفته پنجم : 

 مفاهیم اساسی، تعاریف و تبدیالت انرژي:  ششمهفته 

 مفاهیم اساسی، تعاریف و تبدیالت انرژي م :هفته هفت 

 ، هزینه هاي خارجی تولید و مصرف انرژياثرات زیست محیطی و اکولوژیکی تولید و مصرف انرژي:  هشتمهفته 

 جی تولید و مصرف انرژياثرات زیست محیطی و اکولوژیکی تولید و مصرف انرژي، هزینه هاي خار:  نهمهفته 

 وضعیت انرژي در ایران:  دهمهفته 

 انتشار آالینده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي از بخش انرژي در ایران:  یازدهمهفته 

 انرژي زیست توده و اثرات آن بر محیط زیست:  دوازدهمهفته 

 


