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اّداف کلی:
آشٌایی داًشجَ تا قَاًیي ٍ هقررات تیي الهللی ٍ کشَری در ارتثاط تا حفاظت هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط
اّداف رفتاری،
در ایي درس قَاًیي ٍ هقررات تیي الوللی هرتثط تا هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط ّوچٌیي

آئیي ًاهِ ّا ٍ ضَاتط ٍ

دستَر العول ّای زیست هحیطی ٍ تْداشت هحیط کِ در ایراى تِ تصَیة رسیدُ است هَرد تحث قرار هی گیرد .
داًشجَ پس از فرا گیری تاید تتَاًد:
 - 1قَاًیي ٍ هقررات تیي الهللی در ارتثاط تا ضرٍرت حفاظت از هحیط زیست ٍ کٌَاًسیَى ّا ٍ کوسیَى ّا ٍ
هعاّدُ ّای تیي النللی را تشٌاسد
 - 2سیر تحَل قَاًیي حفاظت هحیط زیست در ایراى را تشٌاسد
 - 3جٌثِ ّای علوی ٍضع استاًدارد ٍ هعیار ّا را فراگیرد
 - 4قَاًیٌی کِ هستقیوا تا حفاظت ٍ تْسازی هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط در ایراى هرتثط هی تاشد را تشٌاسد.
 - 5قَاًیٌی کِ تطَر غیر هستقین هرتَط تِ هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط در ایراى هی تاشد را تشٌاسد.
 - 6تا شَرا ّا ٍ کویتِ ّایی کِ تِ ًحَی هرتَط تِ هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط تَدُ ٍ در قَاًیي ایراى پیش
تیٌی شدُ است آشٌا شَد.
هربط تِ حفاظت هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط را تشٌاسد
 - 7آئیي ًاهِ ّا ٍ تصَیة ًاهِ ّی ٍ
 - 8هعیار ّا ،استاًدارد ّا ٍ ضَاتط ٍ دستَر العول ّای هصَب ایراى در زهیٌِ َّا  ،آب  ،هَاد زائد جاهد ،سرٍ
صدا ،پرتَ ّای یًَساز ٍ غیر یًَساز ،اهَاج هاٍرائ صَت ٍ  ...را فراگیرد
 - 9تا هصَتات شَرای عالی حفاظت هحیط زیست آشٌا شَد
- 10آئیي ًاهِ ّا ،هقررات ٍ قَاًیي تْداشتی هرتَط تِ اهاکي عوَهی را تشٌاسد
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- 11کلیِ استاًدارد ّا ،هعیار ّا ،ضَاتط ٍ هقررات جدید کِ در ارتثاط تا تْداشت هحیط ٍ هحیط زیست در آیٌدُ
تصَیة هی شَد در ترًاهِ قرار گیرد.
وحًٌ ارزشیابي:
امتحان پایان ویمسال بصًرت كتبي
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ساػت

وحًٌ ارائٍ

استاد

امکاوات مًرد ویاز

ارائٍ
1

قَاًیي ٍ هقررات تیي الوللی در ارتثاط تا

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

بحث كريَي

ضرٍرت حفاظت از هحیط زیست ٍ

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

کٌَاًسیَى ّا ٍ کوسیَى ّا ٍ هعاّدُ ّای
تیي الوللی
2

سیر تحَل قَاًیي حفاظت هحیط زیست در

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

بحث كريَي

ایراىٍ جٌثِ ّای علوی ٍضع استاًدارد ٍ

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

هعیار ّا
3

قَاًیٌی کِ هستقیوا تا حفاظت ٍ تْسازی

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

بحث كريَي

هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط در ایراى

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

هرتثط هی تاشد.
4

قَاًیٌی کِ تطَر غیر هستقین هرتَط تِ

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

بحث كريَي

هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط در ایراى

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

می تاشد.
5

شَرا ّا ٍ کویتِ ّایی کِ تِ ًحَی هرتَط

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

بحث كريَي

تِ هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط تَدُ ٍ

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

در قَاًیي ایراى پیش تیٌی شدُ است.
6

آئیي ًاهِ ّا ٍ تصَیة ًاهِ ّی هرتَط تِ

2

بحث كريَي

حفاظت هحیط زیست ٍ تْداشت هحیط
7

هعیار ّا  ،استاًدارد ّا ٍ ضَاتط ٍ دستَر

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

پريشكتًر تختٍ يایت برد
دكتر رباوي

بحث كريَي

العول ّای هصَب ایراى در زهیٌِ َّا ،

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

آب  ،هَاد زائد جاهد ،سرٍ صدا ،پرتَ ّای
یًَساز ٍ غیر یًَساز ،اهَاج هاٍرائ صَت
ٍ  ...هصَتات شَرای عالی حفاظت هحیط
زیست
8

استاًدارد ّا ،هعیار ّا ،ضَاتط ٍ هقررات

2

بٍ صًرت سخىراوي ي

دكتر رباوي

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
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بحث كريَي

جدید کِ در ارتثاط تا تْداشت هحیط ٍ

پريشكتًر تختٍ يایت برد

هحیط زیست در آیٌدُ تصَیة هی شَد
9

آئیي ًاهِ ّا ،هقررات ٍ قَاًیي تْداشتی
هرتَط تِ اهاکي عوَهی

1

بٍ صًرت سخىراوي ي
بحث كريَي

دكتر رباوي

كالس درس مجُس بٍ يیذئً
پريشكتًر تختٍ يایت برد

