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 89 کارضىاسی پیًستٍ :مقغع ي رضتٍ تحصیلی       مُىدسی بُداضت محیظگريٌ آمًزضی:             بُداضت ايز داوطکدٌ :

حقَق ٍ قَاًیي ثْذاضت هحیظ ٍ هحیظ   :   ًبم درس

 (سیست)هلی ٍ ثیي الوللی

 ٍاحذ 1 :  تؼذاد ٍاحذ

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

تػفیِ فبضالة، تػفیِ آة، کلیبت پسوبًذ،   یص ًیبس:پ

 آلَدگی َّا

 14-16ضٌجِ  چْبررٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:  

 105داًطکذُ ثْذاضت کالس   هکبى ثزگشاری:

                                            هٌْذس سّزُ ثزیشی  هسئَل ثزًبهِ :  

 z.berizi@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                               52519273:     داًطکذُ ضوبرُ توبس

            هٌْذس سّزُ ثزیشی          هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 z.berizi@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                          118داخلی  -52519273ضوبرُ توبس داًطکذُ:      

 هٌْذس ثزیشی : تْیِ ٍ تٌظین 

 1401ًیوسبل دٍم  ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 
ػول گزٍُ اتبق     

 



 معرفی درس:

 ثزای .است ضذُ ٍارد سیست هحیظ ثِ سیبدی ّبی آسیت اًسبًی، ّبی فؼبلیت ٍ تکٌَلَصی پیطزفت ثب اهزٍسُ

 ثبضذ، هی اجزا حبل در ٍ ضذُ تذٍیي ثسیبری ّبی ًبهِ آئیي ٍ قَاًیي سیست، تخزیت هحیظ ٍ آلَدگی اس جلَگیزی

 ضَاثظ.است استبًذاردّب ٍ ضَاثظ تؼییي ثِ هٌَط هَارد ثسیبری اس در هذکَر، ّبی ًبهِ آئیي ٍ قَاًیي اجزای لیکي

 فؼبلیتْبی اًجبم ٍ تخزیت ٍ آلَدگی اس پیطگیزی هٌظَر ثِ کِ است خبظ هقزرات اس ای هجوَػِ هحیغی، سیست

 هحیظ حفبظت ثزای کوی هؼیبرّبی هحیغی، سیست تبًذاردّبیاس .ضَد هی تذٍیي سیست دٍستذار هحیظ اقتػبدی

 گیزد هی قزار استفبدُ هَرد ًیش آلَدگی تطخیع ثزای استبًذاردّب ایٌگًَِ.رٍد هی ثطوبر تخزیت ٍ آلَدگی اس سیست

 فَق ضَاثظ ثب آضٌبیی ٍ استبًذاردّب لذا تؼییي ثبضذ، ًوی غفز هختلف هٌبثغ اس ّب آالیٌذُ هیشاى کِ آًجبیی اس ٍ

 .ثبضذ هی ضزٍری

 

 عىاييه کلی ايه درس ضامل مًارد زير می باضد :

 هحیظ سیست ثب هزتجظ الوللی هقزرات ثیي ٍ قَاًیي ٍ ّب کٌَاًسیَى 

 هلل سبسهبى ٍ سیست هحیظ ثزًبهِ سبسهبى - سیست هحیظ اس ثزای حفبظت هتحذ هلل سبسهبى ػولکزد 

 عجیؼت ٍ عجیؼی اس هٌبثغ حفبظت الوللی ثیي ٍظبیف اتحبدیِ هتحذ

 سیست ٍ  حفبظت هحیظ ثب هزتجظ ٍ هقزرات قَاًیي -ایزاى در سیست هقزرات هحیظ ٍ قَاًیي ٍ تحَل سیز 

 هحیظ اّویت

 هحیظ ٍ ثْذاضت سیست هحیظ ثِ ًحَی هزثَط ّبیی کویتِ ٍ ضَراّب 

 ،َّا ٍ سهیٌِ آة در ایزاى در هػَة دستَرالؼول ّبی ٍ ضَاثظ استبًذاردّب 

 فبضالة سهیٌِ ایزاى در در هػَة ّبی ٍ دستَرالؼول ضَاثظ ٍ استبًذاردّب 

 اضؼِ ٍ غَتی آلَدگی سهیٌِ ایزاى در در هػَة ّبی ٍ دستَرالؼول ضَاثظ ٍ استبًذاردّب 

 ُهػَثبت ضَرای ػبلی  حفبظت اس هحیظ سیست در آیٌذ 

 

 ف کلیاَدا 

 زيست محیظ با مرتبظ المللی مقررات بیه ي قًاویه ي َا کىًاوسیًنآضىايی با 

 

  اَداف اختصاصی 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 

 هرتبظ با هحیظ زیست را بِ عَر کاهل تَضیح دّد. هقررات بیي الوللیٍ  قَاًیيٍ  کٌَاًسیَى ّا 

 َدف کلی 

 متحد ملل (UNEP ) سازمان ي زيست محیظ بروامٍ سازمان - زيست محیظ از براي حفاظت متحد ملل سازمان آضىايی با عملکرد

 عبیعت ي عبیعی از مىابع حفاظت المللی بیه يظايف اتحاديٍ

  اَداف اختصاصی 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:
 کٌَاًسیَى ّا ٍ ٍ قَاًیي ٍ هقررات ٍیي برای حفاظت از الیِ ازى را تَضیح دّد 

     ٍظایف اتحادیِ حفاظت از هٌابغ عبیؼی )تاالب ّا( را بیاى کٌد 

 

 

 
 



 َدف کلی 

 زيست حفاظت محیظ با مرتبظ ي مقررات قًاویه -ايران در زيست مقررات محیظ ي قًاویه ي تحًل سیر آضىايی با .

 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 هَارد ایراى در زیست هحیظ ٍ هقررات قَاًیي ٍ ایراى اسالهی اًداز جوَْری چشن سٌد ر د هحیظ زیست اّویت ٍ 

 بیاى کٌد. را ّا آى از ادُاستف

 َدف کلی 

 بیىی پیص ايران قًاویه در ي بًدٌ بُداضت محیظ ي زيست محیظ بٍ مربًط وحًي بٍ َايی کٍ کمیتٍ ي ضًراَا با داوطجًيان آضىايی

 .ضدٌ است

  اَداف اختصاصی 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 
 بِ صَرت  را ًام ببرًد بَدُ بْداشت هحیظ ٍ زیست هحیظ بِ هربَط ًحَی بِ ّایی کِ کویتِ ٍ شَراّا ٍ

 کاهل تَضیح بدٌّد

 َدف کلی 

 ًَا ي زمیىٍ آب در ايران در مصًب دستًرالعمل َاي ي ضًابظ استاوداردَا،آضىايی با 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:
 .ػَاهل ایجاد کٌٌدُ آلَدگی در آب ٍ َّا رٍ ًام ببرًد 

 ریسگردّا در کشَر ٍ ًحَُ ی هقابلِ با آًْا را تَضیح دٌّدپدید ُ 

 

 َدف کلی 

 

 فاضالب زمیىٍ ايران در در مصًب َاي ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَاآضىايی با 
  اَداف اختصاصی 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 .استاًداردّای خرٍجی را بیاى کٌد 

 آییي ًاهِ ّای جلَگیری از دفغ آب را تَضیح دّد 

 قاًَى دفغ پساب بِ آبْای سغحی را بیاى کٌد 

 

 

 

 

 

 

 



 َدف کلی 

 اضعٍ ي صًتی آلًدگی زمیىٍ ايران در در مصًب َاي ي دستًرالعمل ضًابظ ي استاوداردَاآضىايی با  

  اَداف اختصاصی 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:
  هصَب در ایراى در زهیٌِ آلَدگی صَتی را بیاى کٌدآییي ًاهِ ّای. 

  اشؼِ را بیاى کٌد آلَدگی زهیٌِ ایراى در در هصَب ّای دستَرالؼول 
 

 َدف کلی 

 مصًبات ضًراي عالی  حفاظت از محیظ زيست در آيىدٌآضىايی با 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًشجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:
 حیظ زیست در زهیٌِ آلَدگی َّا را بیاى کٌد.هصَبات شَرای ػالی حفاظت از ه 

 اثرات آلَدگی َّا  ًام ببرد. 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًري     

 ضرايظ اجراء

 امکاوات آمًزضی:  
 کامپیًتر، يايت برد، ماشيک، پايرپًيىت، ايىتروت

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  ریذ؟در ًظز دا درسی خبغی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :در صَرت ٍجَد جدٍل زیر را تكویل کٌید 

 هطخػبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخع  غفحبت ٍ  فػل

 هغبلؼِضذُ ثزای 

 
 حفاظت سازهاى هجلس اهَر /دفترحقَقی تدٍیي دٍم ٍ اٍل جلد ایراى زیست هحیظ هقررات ٍ قَاًیي هجوَػِ

 ، آخریي چاپ زیست هحیظ

 توام فصَل

 

 

 

 

 



 ٌَاي داوطجًيان تکالیف ي پريش 

 عَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 )آزمًن َاي تکًيىی )کًيیس/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خَد آزهَى در ًظر گرفت1ِ

 ّا را ذکر کٌید.در صَرت ٍجَد تؼداد ٍ ًَع آزهَى 

ىًَع آسهَ ػٌَاى آسهَى ضوبرُ  سهبى آسهَى 

1 

 
 اردیبْشت هاُ چْارگسیٌِ ای آزهَى هیاى ترم

 ارزضیابی داوطجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزضیابی

 6 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 3 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 مقررات 

    01حداقل نمره قبولي                                     

 مطابق قوانين آموزشي :      دفعات مجاز غيبت در كالس تعداد      

 ضوبرُ

ػٌَاى 

تکلیف،پزسص 

 ٍ پبسخ

تکلیف،پزسص ٍ پبسخضزح   

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس

ّذف اس ارائِ 

تکلیف،پزسص 

 ٍ پبسخ

 تا 31/1/1402 کٌَاًسیَى بازل را بِ عَر کاهل تَضیح دّید. تكلیف 1

7/2/1402  
7/2/1402  

هرٍر فصل 

هربَعِ از هٌبغ 

درسی ٍ درک 

 هفاّین هربَعِ



 

 

 حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست)ملی و بین المللی( درس زمانبندي جدول

 

 تبریخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 

 ًحَُ ارائِ هذرس هَضَع جلسِ
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثی

17/12/1401 16-14 
 ٍ قَاًیي ٍ ّب ٌَاًسیَىک

 هزتجظ الوللی هقزرات ثیي

 هحیظ سیست ثب

 

 حضَری هٌْدس بریسی

 ک یتت ماژ نتتت  یپاورپو

تکلیف، پرسش و  وتريبرد  كامپ تیوا
 پاسخ

 

 هلرل  سربسهبى  ػولکرزد  16-14 24/12/1401

 اس ثرزای حفبظرت   هتحذ

 ... سیست هحیظ

 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
تکلیف، پرسش و 

 پاسخ

 

9/1/1401 16-14 

 ٍ قرَاًیي  ٍ تحرَل  سیز

 در سیست هقزرات هحیظ

 ٍ هقزرات قَاًیي - ایزاى

 حفبظت هحریظ  ثب هزتجظ

 هحیظ اّویت سیست ٍ 

 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
تکلیف، پرسش و 

 پاسخ

 

ِ  ٍ ضَراّب 16-14 16/1/1401  ّربیی  کویتر

ِ  حَی هزثَطً  هحریظ  ثر

 هحیظ ٍ ثْذاضت سیست

 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
تکلیف، پرسش و 

 پاسخ

 

23/1/1402 16-14 

 ٍ ضَاثظ استبًذاردّب،

 هػَة دستَرالؼول ّبی

 ٍ سهیٌِ آة در ایزاى در

 َّا
 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
ف، پرسش و تکلی

 پاسخ

 

 اهتحاى هیاى ترم

30/1/1402 16-14 
ٍ  ضَاثظ ٍ استبًذاردّب

 هػَة ّبی دستَرالؼول

 سهیٌِ ایزاى در در

 فبضالة

 هٌْدس بریسی

 حضَری
 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا

تکلیف ،پرسش و 
 پاسخ

 

6/2/1402 16-14 
ٍ  ضَاثظ ٍ استبًذاردّب

 هػَة ّبی دستَرالؼول

 آلَدگی سهیٌِ اى درایز در

 اضؼِ ٍ غَتی

 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

تکلیف، پرسش و  َتریبرد، کاهپ تیٍا
 پاسخ

 

هػَثبت ضَرای ػبلی   16-14 13/2/1402

حفبظت اس هحیظ سیست 

 در آیٌذُ
 حضَری هٌْدس بریسی

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
تکلیف، پرسش و 

 پاسخ

 



20/2/1402 16-14  

 حضَری هٌْدس بریسی رفغ اضکبل

 ک،یتت هاش ٌتتت، یپاٍرپَ

 َتریبرد، کاهپ تیٍا
تکلیف، پرسش و 

 پاسخ
 

 جلسِ  دّن  ; آزهَى پایاى ترم

 


