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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:

 دکتری تخصصی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 نظری د:حنوع وا          2  تعداد واحد: های توسعه بر سالمت و محیططرح ارزیابی اثرات نام درس:

 ندارد یش نیاز:پ

  مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:روز زمان برگزاری كالس:

                                   دکتر روشنک رضایی کالنتری مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 دکتر روشنک رضایی کالنتری -دکتر احمد جنیدی جعفری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

هر چند انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی در تقریبا پنج دهه گذشته در بسیاری از کشورها آغاز گردیدد  اسدت  

های توسعه و عمران در نهایت دارای آثدار مشدخص بدر اما در دو دهه اخیر مشخص گردید  است که بسیاری از طرح

گیدران و گیری در نزد تصدمیمتواند گا  به درستی موجب تغییر تصمیمپیامد میسالمت و بهداشت مردم بود  و این 

های مذکور گزدد. از این رو  با توجه به رسالت و حیطه عملکردی دانش آموختگان مقطد  دکتدرای ریزان طرحبرنامه

هدای توسدعه و جمد بهداشت محیط  آنان باید قادر به تبیین و اجرای مطالعات ارزیابی اثرات بهداشت محیطی طرح

از ایدن رو در ایدن در   هایی باشدند.بندی نهایی در زمینه تصمیم سازی نهایی برای اجرا یا عدم اجرای چنین طرح

به صورت تاکیدی به مسئله ارزیابی اثرات بهداشت محیطدی  (EIA)ضمن ارائه مفاهیم اساسی ارزیابی اثرات توسعه 

ترین ویژگی طدرحپرداخته خواهد شد و طی آن مهم (HIA)بر سالمت و ارزیابی اثرات  (EHIA)های توسعه طرح

هدای شدناخت  هایی که باید از دیدگا  بهداشت محیطی و پیامدهای وارد  بر سالمت مورد ارزیابی قرار گیرند و شیو 

 گردد.ها ارائه میارزیابی  پیشگیری  کنترل  جبران و اصالح و مدیریت و پایش آن

 

 رح دهید()لطفا شهدف كلی: 

ها و فنون ارزیابی اثرات توسعه بر محیط های خود  از روشدر پایان این در  دانشجو باید قادر باشد با تکیه بر آموز 

ها و فرآیندهای گیری از شناخت فعالیتهای توسعه و بهر زیست و با عنایت به تاثیرات ویژ  بهداشت محیطی طرح

بینی و ارزیابی نمود . ها را شناسایی   پیشرات و پیامدهای ناشی از آنهر طرح به صورت موردی و یا گروهی  اث

مخاطرات بهداشت محیطی منتج به بروز خطر و آسیب سالمتی را در صورت نیاز مورد ارزیابی قرار داد  و سپس 

جنبه بهداشت بهترین گزینه انجام آن طرح را معرفی کرد  و راهکارهای کاهش آثار منفی بهسازی و مدیریت آثار از 

 و محیط زیست را برای طرح مورد نظر ارائه نماید.

 

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

  آشنایی با مفاهیم اساسی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست(EIA) 

 های توسعه آشنایی با مفاهیم ارزیابی اثرات بهداشت محیطی طرح(EHIA) مت و ارزیابی اثرات سال(HIA) 

 های ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و بهداشت آشنایی با روش 

 های توسعهارزیابی اثرات و پیامدهای ناشی از طرح 

 های توسعههای مدیریتی برای حفاظت از سالمت انسانی در برابر طرحآشنایی با روش 
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 های تدريس:شیوه

 رسش و پاسخپ   سخنرانی برنامه ریزی شد      سخنرانی

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

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

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 زیابی اثرات و پیامدهای بهداشت محیطی برای یک طرح فرضییک مطالعه ارانجام 

 های انجام شد  به صورت گروهی توسط دانشجویان نقادانه گزارشبررسی 
 

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( ملطفاً نا)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمر  درصد 06 آزمون پایان ترم     نمر  درصد ------آزمون میان ترم      

  

 نمر  درصد 16 شرکت فعال در کال        نمر  درصد 06انجام تکالیف      

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

 

 نوع آزمون

غلدط -صحیح           جور کردنی          ایچندگزینه      پاسخ کوتا           تشریحی
  

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1- Birely, M.H. “ The  Health Impact Assessment of Development Projects”, UK,HMSO, 

1995 

2- Tumbull R.G.H, “Environmental and Health Impact Assessment of Development 

Projects: A Handbook for Practitioners”, Routledge mot E F & N Spon, 1992 

3- BMA, “Health and Environmental Impact Assessment”, Earthsean, 2000 
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4- Clark, M. “Environmental Assessment”, 2000, Johnwitery, UK 

5- Kemm, John, etal. ((HIA , concept, theory, techniques and applications)), Oxford 

Univesity Pree, 2004 

6- Kemm, John., etal. (HIA, post achievement, current understanding, and future progress)), 

oxford University Press, 2013 

7- Hodge.a., ((Good practice guidance on health impact assessment)), ICMM. 2010 
 

 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی   

 اينترنتی 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1  مفاهیم اساسی ارزیابی زیست محیطی 

 مفاهیم اساسی ارزیابی بهداشتی  

 ی کالنتریرضای دکتر

 رضایی کالنتریدکتر  های توسعهلزوم انجام ارزیابی اثرات بهداشت محیطی و سالمت طرح 2

 جنیدیدکتر  اهمیت مدیریت محیطی در تامین امنیت سالمت 3

4  ارتباط بین مفاهیم بهداشتی و توسعه 

 های توسعهارتباط بین مخاطرات بهداشتی و طرح 

  اثرات بهداشتیجایگا  سالمت انسان در ارزیابی  

 جنیدیدکتر 

 تشابه مطالعات مختلف ارزیابی 5

 (EIA, EHIA, SIA, HIA, E&HIA)  

  

 رضایی کالنتریدکتر 

6  های عدالت در سالمت و ارزیابی اثرات بهداشتیشاخص 

 ارتباط علوم انسانی  اجتماعی و ارزیابی اثرات بهداشتی 

 جنیدیدکتر 

7  نیاز به  اطالعات اولیه غربالگری و بررسیEHIA  آماد  سازی(

های محلی و ها  تهیه گزارشهای خام  آماد  سازی نقشهداد 

 ای(منطقه

 بررسی روش مطالعات ارزیابی اثرات بهداشتی 

 های اساسی در مطالعهبررسی الزامات و نیازمندی 

 شیو  ارائه گزارش ارزیابی مقدماتی 

 رضایی کالنتریدکتر 

 رضایی کالنتریدکتر   ابیارزی تعیین عمق و محدود  8

9  رضایی کالنتریدکتر  پیامد های منجر بهشناسایی فعالیت 
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 تعیین نوع پیامدها 
 

 بینی و ارزیابی پیامدهاهای پیشروش 11

 روش کارشناسی -

 روش پویایی گرو  -

 های تاریخیروش مبتنی بر داد  -

 روش مبتنی بر شواهد  -

 روش مبتنی بر تخطی از معیارها  -

 روش مبتنی بر احتمال و همه گیرشناسانه  -

 رضایی کالنتریدکتر 

 جنیدیدکتر  با رویکرد ارزیابی سری  (HIA)ارزیابی مقدماتی بهداشتی  11

های  های مدیریت محیطی برای حفاظت از سالمت انسانی در برابر طرحروش 12

 توسعه

 جنیدیدکتر 

13  در کاهش پیامدها مفاهیم پایداری و سازگاری با محیط و نقش آن 

 در حفاظت از سالمت و بهداشت یالملل نیو ب یو مقررات مل نیقوان 
 جنیدیدکتر 

14  در حفاظت از سالمت و بهداشت یردولتیغ یتهایو نقش فعال گا جای 

 یطیمح ستیز یابیدر ارز یمالحظات بهداشت یریدر نظرگ یروشها 
 دکتر جنیدی

 جنیدیدکتر  EHIA ازمندین یاز طرحها یارائه مطالعات مورد  15

 دکتر رضایی کالنتری EHIAهای نیازمند ارائه مطالعات موردی از طرح 16

 


