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 2 



 
 

 اصول و کلیات ارزیابی اثرات زیست محیطی     درس:معرفی  .1

 هیتجز يروشهاو  ستیز طیاثرات توسعه بر مح یبایو ارز ینیب شیپ يو روشها یطیمح ستیز نیبا قواندانشجویان 

اشنا شده و قادر خواهند بود پروژه  یابیو ارائه گزارش ارز یتیریومد یبرنامه اصلاح کیارائه  ياثرات توسعه برا لیتحل

 مربوطه ارائه دهند

 :اهداف درس . 2
 یابیو اصطلاحات مربوط به ارز فیتعار-
  یابیو ضرورت ارز تیاهم-
 یابیف ارزواهدا نقش-
 یطیمح ستیز یالملل نیو ب یمل يها يو همکار ونهایو کنوانس یابیارز خچهیتار -
 توسعه کشور يدر برنامه ها يجار یطیمح ستیز يها يگذار استینامه و س نییمقررات وآ نیقوان -
 یابیدر ارز یردولتیغ ينقش سازمانها -
 توسعه يآن در برنامه ها انیو متول یابینقش ارز -
 وان پروژه و ضرورت انعن -
 یطیمح ستیموجود ز تیوضع-
  داریعمده وپا یاحتمال اثرات-
 ان تیاندازه و محل  واهم تیشناخت پروژه، ماه -
 اثرات یابیو ارز ینیب شیپ-
 داریتوسعه پا يشاخصها-
 یابیوضرورت آن در ارز شیپا-
 یابیگزارش ارز هیته ییاجرا مراحل-
  یاقدامات اصلاح-نهیانتخاب گز-موجود تیوضع حیتشر-کار محدوده-
 یطیمح ستیمراقبت ز -
 جامع یابیگزارش ارز هیته روش-
 

 

 

 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  فرموب این ارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچ

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

 
 ه کاملا مجازي درس ارائ 

پرسش وپاسخ و بحث  -شدن کلاسها بقیه جلسات حضوري برگزار شده و همراه با اسلایدو توضیحات درصورت حضوري
جلسات غیرحضوري نیز توضیح داده کلیات گروهی و ارائه تحقیق وکنفرانس دانشجویی خواهد بود. ضمنا بصورت خلاصه 

 خواهد شد
 

 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوري عنوان 
 محتوا به شکل غیرحضوري پوشش چگونگی

 یابیو اصطلاحات مربوط به ارز فیتعار
  یابیو ضرورت ارز تیاهم-
 یابینقش واهداف ارز-
 نیو ب یمل يها يو همکار ونهایو کنوانس یابیارز خچهیتار -

 یطیمح ستیز یالملل

 ارائه اسلاید و توضیح شفاهی ضبط شده روي هر اسلاید
 پرسش وپاسخ در نوید

 دتکلیف در نوی
 تحقیق و ارائه گزارش یا کنفرانس

 ستیز يها يگذار استینامه و س نییمقررات وآ نیقوان-
 توسعه کشور يدر برنامه ها يجار یطیمح

 یابیدر ارز یردولتیغ ينقش سازمانها -
 توسعه يآن در برنامه ها انیو متول یابینقش ارز -
 عنوان پروژه و ضرورت ان -
 یطیمح ستیموجود ز تیوضع-

 

 درس غیرحضوري زج تعیین
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 قسمت غیرحضوري عنوان 
 محتوا به شکل غیرحضوري پوشش چگونگی

  داریعمده وپا یرات احتمالاث-
 ان تیاندازه و محل  واهم تیشناخت پروژه، ماه -
 اثرات یابیو ارز ینیب شیپ-
 داریتوسعه پا يشاخصها-
 یابیوضرورت آن در ارز شیپا-

 

 یابیگزارش ارز هیته ییمراحل اجرا-
-نهیانتخاب گز-موجود تیوضع حیتشر-محدوده کار-

  یاقدامات اصلاح
 یطیمح ستیمراقبت ز -
 جامع یابیگزارش ارز هیروش ته-
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 معرفی کتاب. 1
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 شده براي آزمون
طبق سرفصل درس از این  بانتشارات تالا-1395 عتیمحمود شر یطیمح ستیاثرات ز یابیارز

 می شود کتابها جزوه تهیه

  1394-قلم يانتشارات اوا-لعبت زبردست -و روشها میمفاه یستیز طیمح یابیارز
 

 معرفی مقاله (درصورت نیاز). 2

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

 مقاله

 اینترنت شدبراي ارائه کنفرانس توسط دانشجویان کار خواهد 
 

 و ...)  ، مجموعه اسلایدفیلممحتواي الکترونیکی، جزوه یا هر نوع محتواي دیگر (مانند  معرفی .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
 رگزاري می شودنوید با

 اماده است

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

ف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت در این تکلی
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 ا توضیح دهیدجایگاه ارزیابی زیست محیطی در ایران ر کلاسی
تحقیق و 

 پرسش وپاسخ

 
 

 کلاسی
کارشناس بهداشت محیط در ارزیابی محیط زیست چه نقشی می تواند 

 داشته باشد
 یک هفته بعد 30/8/1400

تحقیق و 
 پرسش وپاسخ

 کلاسی 
به نظر شما ساخت یک سد چه تاثیري می تواند در محیط منطقه داشته 

 باشد
  یک هفته بعد 30/9/1400

 

 پروژه پایان ترم 

 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:

 تحقیق وارائه مختصر یک گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط هر دانشجو

 بی هدف: یاد گرفتن نحوه تهیه گزارش ارزیا

 
 

 
 

 هاي دانشجویانتکالیف و پروژه

 سایر فعالیت هاي یادگیري
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 گفتگو •
 

 : گفتگوموضوع 

 تکلیف و تحقیق-پرسش پاسخ وراهنمایی راجب درس

 

 
 
 

 
 
 

 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 

 
 لسه درس در نویدمطالعه بموقع هر ج-
 انجام بموقع تکلیف-
 حضور غیاب و فعالیت کلاسی در صورت برگزاري کلاس حضوري-
 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
  هاي پیش بینی شده)حضوري، 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
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