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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

   نظری د:نوع واح          2  تعداد واحد:         ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ

  مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:روززمان برگزاری كالس: 

                                   دکتر روشنک رضایی کالنتری مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 دکتر روشنک رضایی کالنتری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( دوره: شرح

با توجه به نقش و جایگاه اجرای طرح های توسعه بر تخریب منابع طبیعی و نهاده های انسانی و نیز تاثیر بر افزایش 

ی و هایی در بهبود و ارتقای کیفیت زندگآلودگی های محیط های مختلف از یک سو و اهمیت اجرای چنین طرح

مفاهیم و مبانی مطالعات آشنا شدن با اصول، گر، دانشجویان باید ضمن دی سطح توسعه یافتگی کشور از سویی

، تاریخچه و سیر پیشرفت تشریح وضعیت موجود محیط زیست هایارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، شیوه

ن باید روشرا فرا بگیرند. همچنین دانشجویا ارزیابی آثار و پیامدهاو  مند پیش بینیهای نظامروشمطالعات ارزیابی، 

های کاهش و کمینه سازی پیامدها و چگونگی اعمال مدیریت و پایش زیست محیطی در مراحل اجرای یک طرح 

ز زمان انجام مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی تا مطالعات شناخت و توجیهی و تفصیلی و سپس امعین توسعه 

را به خوبی بشناسند و در تکالیف عملی خارج  سعهمراحل ساخت و بهره برداری و گاه پس از تعطیلی طرح های تو

 کالسی به کار ببندند.

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

در این درس دانشجویان با مفهوم، اهمیت و ضرورت و تاریخچه و روند انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی 

ها بت و منفی اجرای این قبیل طرحهای توسعه و عمران آشنا شده و خواهند آموخت که مهم ترین آثار مثطرح

 های کاهش، مدیریت و پایش آثار را فرا می گیرند.کدامند و چگونگی اثرگذاری بر محیط پیرامونی و راه

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 آشنا شدن با اصول و مفاهیم و مبانی مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 

 تشریح وضعیت موجود محیط زیست هاییوهش، 

 اثرات زیست محیطی مند پیش بینیهای نظامروش 

 ی زیست محیطیارزیابی آثار و پیامدها 
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده     سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  ارائه یک گزارش ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست از یک مطالعه انجام شده  و تشریح حضوری در کالس

 توسط دانشجو

 وهیبررسی نقادانه گزارشات ارائه شده توسط دانشجویان به صورت گر 

 مشارکت در بحث های گروهی در کالس 
 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 07 آزمون پایان ترم     نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 17 شرکت فعال در کالس       نمره درصد 27انجام تکالیف      

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه      پاسخ کوتاه          تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: برای مطالعهمنابع پیشنهادی 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1- Canter, Larry, Environmental impact assessment, Mc-Graw-Hill, 2005 

2- Morris & Therivel, Methods of Environmental Impact assessment, Spon press publisher, 

2010 

3- WB., Environmental Assessment Standard books, World bank, 2013 

4- Escape, Guide Lines for environmental assessment, Economic and social commission of 

Asia and pacific, 2003 

 

 اينترنتی 
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 منابع فارسی:

 چاپی 

 1331شریعت، سید محمود، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی،      
 

 اينترنتی 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب سهجل

 دکتر روشنک رضائی کالنتری یابیارز میو  مفاه یبر مبان ای مقدمه  1

،الزامات ، دستورالعمل ها،  نیقوان (ستیز طیمح یمبان حتشری 2

 (رانیا در یابیاستانداردها و مقررات ارز

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 وشنک رضائی کالنتریدکتر ر ی در ایران و دنیاابیارز خچهیتار 3

 دکتر روشنک رضائی کالنتری یابیساختار و سلسله مراتب مطالعات ارز معرفی  4

 یابیسطوح و درجات مطالعات ارز حتشری  5

در  یبانک جهان یراهنمای، غربالگر یینها یشاخص ها: غربال کردن

  یابیبه ارز ازیعدم ن ای ازین یپروژه ها برا یطبقه بند

 ئی کالنتریدکتر روشنک رضا

 دکتر روشنک رضائی کالنتری یمقدمات یابیارز 6

 عوامل موثر بر، پروژه یابیارز یو سازمانده تیریمدجامع:  یابیارز 7

 ، عمق و محدوده کار نییتعی)هزینه، زمان(، ابیارز

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

تسیز طیمحو عناصر ابعاد : ستیز طیموجود مح تیوضع حیتشر 8

  

 شنک رضائی کالنتریدکتر رو

 یاثرات مکانی، اثرات زمان: اثرات ییشناسا 9

، اثرات مثبت و منفی، ریاثرات برگشت ناپذو  اثرات قابل برگشت: انواع اثرات

ی اثرات تجمع، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت، میرمستقیو غ میاثرات مستق

 و...

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 یها یژگیو و یخاک، محیط یآب طیکی: محیمحیط فیزاثرات بر  یابیارز 11

 و... میاقل صدا وهوا،  طی، محیشناخت نیزم

اثرات بر  یابیارزی: کیاکولوژ-یکیولوژیب طیاثرات بر مح یابیارز 

 ستگاهیوحش و ز اتیاثرات بر ح یابیارز، یو خشک یآب یها ستمیاکوس

 یاهیگ یها شگاهیاثرات بر گونه ها و رو یابیارز، یجانور یها

، اثرات بر حمل و نقل یابیارز: یاجتماع –ی اقتصاد طیاثرات بر مح یابیارز

ی و اقتصاد یاثرات بر نهاده ها یابیارز ی، اراض یاثرات بر کاربر یابیرزا

 یبط اجتماعروا

، اثرات بر چشم اندازها یابیارز: یخیتار – یفرهنگ طیاثرات بر مح یابیارز 

 یفرهنگ ی وخیتار راثیاثرات بر م یبایارز، اثرات بر تفرجگاه ها یابیارز

 دکتر روشنک رضائی کالنتری
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 ندهیآ تیبرآورد وضع ،انجام پروژهاب ندهیآ تیبرآورد وضع: پیش بینی اثرات 11

 پروژهانجام بدون 
 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 دکتر روشنک رضائی کالنتری امدهایکاهش پ یروش ها حتشری 12

 اتیخصوص ی: طیمح ستیاثرات ز یابیدر ارز لیو تحل هیتجز یمتدولوژ 13

 یابیارزی انواع متدها، متد مناسب کی

 

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

صورت  ،یحیزتشریصورت ر زساده،یها(: صورت ر ستی)چک ل زهایصورت ر 14

 ،یهمطراز-یسنجش یزهایصورت ر ،یپرسشنامه ا زیصورت ر ،یزسنجشیر

 و.... Battelleروش 

 ئی کالنتریدکتر روشنک رضا

 Matricesها  سیروش ارزشیابی اثرات توسعه بر محیط زیست: ماتر 15

ماتریس فیشر و ، مور، ماتریس گام به گام سیلئوپولد، ماتر سیماتر)

 (دیویس، پاستاکیا و....

 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 نتریدکتر روشنک رضائی کال یابیمختلف ارز یروش ها یها تیها ومز یینارسا سهیمقا 16

 ریغ دهیچک-)اصل گزارشیابیگزارش ارز کی یها یژگیچارچوب و و هیارا 17

 (  یشفاه هارای مجموعه – یفن
 دکتر روشنک رضائی کالنتری

 


