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  : هدف درس 
باشد. شناخت انواع  یکنترل و مدیریت آنها م ،يپیشگیر يمحیط زیست و روشها يائی دانشجویان با آلودگیهاهدف از این درس آشن

 یهدف اصل ها،یو مدیریت این آلودگ يبا  روشها و فنون موجود درپیشگیر یآب، هوا و خاك و آشنائ يمختلف آلودگیها در محیط ها
  .شوندمی آشنا هاآالینده معیارهاي موجود در ارتباط باانداردها و با است انیدانشجو س. در این درباشدیاین درس م
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