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 واحد )1قوانین و مقررات محیط زیست وبهداشت محیط( درس:معرفی  .1

 می اجرا حال در و شده تدوین بسیاري هاي نامه آئین و قوانین زیست، محیط تخریب و آلودگی از جلوگیري براي

 .است استانداردها و ضوابط تعیین به منوط موارد از بسیاري در مذکور، هاي نامه آئین و قوانین اجراي لیکن باشد،

 انجام و تخریب و آلودگی از پیشگیري منظور به که است خاص مقررات از اي مجموعه محیطی، زیست ضوابط

 براي کمی معیارهاي محیطی، زیست استانداردهاي .شود می تدوین زیست محیط دوستدار قتصاديا فعالیتهاي

 مورد نیز آلودگی تشخیص براي استانداردها اینگونه .رود می بشمار تخریب و آلودگی از زیست محیط حفاظت

 و استانداردها تعیین لذا د،باش نمی صفر مختلف منابع از ها آلاینده میزان که آنجایی از و گیرد می قرار استفاده
 .باشد می ضروري فوق ضوابط با آشنایی

 :اهداف درس . 2
ضوابط استقرار  رینظ طیو بهداشت مح ستیز طیمرتبط با حفاظت مح یو مل یالملل نیو مقررات ب نیقوانهدف کلی:  

 باشد. یبا استانداردها و ضوابط مربوط به آب، هوا، فاضلاب و آب م ییآشنا نیهمچن و عیصنا
 اهداف جزئی:

 انها يواجرا ستیز طیمح نیوضرورت قوان تیاهم-
  ستیز طیمرتبط با مح یالملل نیو مقررات ب نیواصطلاحات مربوط به قوان ممفاهی −
 ستیز طیو مح طیمقررات بهداشت مح خچهیتار-
 دهد. حیرا توض ستیز طمحی از حفاظت براي متحد ملل سازمان عملکرد −
 ازن و ... را بداند. هیبراي حفاظت از لا نیو ونیتالاب ها، کنوانس ونیتکهلم،کنوانساس ونهايکنوانسی −
 .ردیرا دانسته و بکار گ رانیدر ا ستیز طیو مقررات مح نقوانی −
 .ردگی بکار و دانسته را جامد زائد ومواد پساب،خاك دفع هوا، و آب استانداردهاي −
 .ردیکار گرا دانسته و ب یصوت آلودگی استانداردهاي −
 .ردیمربوط به حفاظت در برابر پرتوها را دانسته و بکار گ نقوانی −
 اشنا شود ستیز طیمح تیریمد ستمیس با-
 

 اهداف و معرفی درس
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 شیوه ارائه درس .1

  تبادل تکالیف و سایر تعاملات در کنار برگزاري کامل کلاسفرمارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچوب این ،-
 حضوري و فعالیت هاي ها
 و ارائه قسمتی از رئوس مطالب  به شیوه غیرحضوري در حد  فرماطلاعات کلی ضروري در چارچوب این  ارائه

هاي مشخصی هاي واحدي غیربالینی کاربرد دارد. توجه نمایید که در این رویکرد قسمتدرس راي(این نوع ارائه بمجاز مصوب 
 شوند). از محتوا در بخش حضوري پوشش داده نمی

 ا مجازي درس ه کاملارائ 
پرسش وپاسخ و بحث  -درصورت حضوري شدن کلاسها بقیه جلسات حضوري برگزار شده و همراه با اسلایدو توضیحات

گروهی و ارائه تحقیق وکنفرانس دانشجویی خواهد بود. ضمنا بصورت خلاصه جلسات غیرحضوري نیز توضیح داده خواهد 
 شد

 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 حضوري قسمت غیرعنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوري چگونگی

 انها يواجرا ستیز طیمح نیوضرورت قوان تیاهم
 یالملل نیو مقررات ب نیواصطلاحات مربوط به قوان ممفاهی −

  ستیز طیمرتبط با مح
 ستیز طیو مح طیمقررات بهداشت مح خچهیتار-

 ارائه اسلاید و توضیح شفاهی ضبط شده روي هر اسلاید
 سخ در نویدپرسش وپا

را  ستیز طیعملکرد سازمان ملل متحد براي حفاظت از مح
 دهد. حیتوض
 ونیتالاب ها، کنوانس ونیاستکهلم،کنوانس ونهايکنوانسی −
 ازن و ... را بداند. هیبراي حفاظت از لا نیو
را دانسته و بکار  رانیدر ا ستیز طیو مقررات مح نقوانی −
 .ردیگ

 

استانداردهاي آب و هوا، دفع پساب،خاك ومواد زائد جامد را 
 .ردیدانسته و بکار گ

 .ردیرا دانسته و بکار گ یصوت آلودگی استانداردهاي −

 

مربوط به حفاظت در برابر پرتوها را دانسته و بکار  نقوانی −
 .ردیگ
 اشنا شود ستیز طیمح تیریمد ستمیبا س-

 

 درس غیرحضوري جز تعیین
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 معرفی کتاب. 1
 

 ب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتا
هاي مشخص صفحات و  فصل

 شده براي آزمون

انتشارات -هینور سهینف فیتال-طیوبهداشت مح ستیز طیو مقررات مح نیقوان
 1388-ماهابه

طبق سرفصل درس از 
این کتابها جزوه تهیه می 

 شود
 یعل ي/ گردآورستیز طیمح و طیو مقررات بهداشت مح نیمجموعه قوان

 .1393 ،ي. گرگان: انتشارات نوروزیلیجعفر خل ،ياریشهر
 

 
 معرفی مقاله (درصورت نیاز). 2

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 اینترنت توسط خود دانشجویان تحقیق خواهد شد
 

 و ...)  ، مجموعه اسلایدفیلممحتواي الکترونیکی، جزوه یا هر نوع محتواي دیگر (مانند  عرفیم .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل براي 
  اريذبارگ

مجموعه 
 اسلاید

اسلاید هاي هر جلسه به تفکیک در  خود استاد
 نوید بارگزاري می شود

 ده استاما

در صورت بودن در اینترنت مناسب با  خود استاد فیلم اموزشی
 موضوع جلسه ارائه می شود

 

  
 
 
 
 
 

 منابع درسی دانشجویان
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کلاسی

کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت  در این تکلیف در یک پاراگراف
اند. زمان به وجود آمدههاي درسی زیادي به صورت همبرنامه" چیست؟

 "ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه

 

  

مرور فصل 
مربوطه از منبع 
درسی و درك 
 مفاهیم مربوطه

 
 

 یک هفته بعد 30/7/1400 نقاط ضعف و قوت قوانین محیط زیست ایران چیست کلاسی
تحقیق و 

 پرسش وپاسخ

 
 

 یک هفته بعد 30/8/1400 ایا خسارات زیست محیطی ناشی از خلا قانون است یا عدم اجراي ان  کلاسی
تحقیق و 

 پرسش وپاسخ

 کلاسی 
براي حفظ محیط زیست و بهداشت ان غیراز قوانین جاري چه قوانینی 

 پیشنهاد می کنید
  یک هفته بعد 30/9/1400

 

 ه پایان ترمپروژ 

 خیر   بلی   اید؟. آیا براي درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

 در مورد کنوانسیونهایی که ایران نیز عضو انهاست تحقیق کرده و ارائه کنفرانس دهید 

 
 

 
 
 گفتگو •

 

 هاي دانشجویانف و پروژهتکالی

 سایر فعالیت هاي یادگیري
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 : گفتگوموضوع 

 تکلیف و تحقیق-هنمایی راجب درسپرسش پاسخ ورا

 

 
 
 

 
 
 

 شیوه ارزشیابی دانشجو (اجزا و بارم بندي مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایی، خودآزمونها و ...)  .1
 ارزشیابی در قسمت معرفی درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 
 مطالعه بموقع هر جلسه درس در نوید-
 انجام بموقع تکلیف-
 اب و فعالیت کلاسی در صورت برگزاري کلاس حضوريحضور غی-
 ازمون میان ترم -
 انجام و ارائه بموقع تحقیق وکنفرانس-
 ازمون پایان ترم-

(مواردي چون نمره آزمون کتبی، حضور و غیاب در کلاسهاي  بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجوها و بارمملاك .2
  پیش بینی شده) هايحضوري، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 توجه: می توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام دهید. 
 نمره15ازمون پایان ترم: 

 نمره5بقیه موارد در مجموع: 
 
 

 ارزشیابی دانشجویان

 7 


