
1 

 

 
 دانشکده بهداشت

 محیط بهداشت مهندسی گروه

 اصول و کلیات ارزیابی زیست محیطی:  درس عنوان

 سید جواد جعفری دکتر  :کننده تهیه

  (ساعت 17 (نظری واحد  1  :واحد تعداد

 رشته مهندسی بهداشت محیط  کارشناسی دوره انشجویاند  :هدف روهگ

ه بر محیط های آب، با انواع قوانین زیست محیطی و روش های پیش بینی و ارزیابی اثرات توسعس دانشجویان دردر این   :هدف

 شده و نیز با انواع ابزارهای ارزیابی آشنا خواهند شد. ره آشنا و غی محیط بیولوژیکیفیک، فرهنگ، اقتصاد، تراخاک، صدا، هوا، 

 روش آموزش: 

 حل مسئله، بارش افکارسخنرانی، ، پرسش و پاسخ 

 :امکانات آموزشی

  جلسه هر طول در پاسخ و پرسش زمان اختصاص و (تخته و وایت برد پروژکتور، ویدئو) آموزشی کمک وسائلبا  استفاده از 

 :ارزشیابی نحوه

 نمره 3سی طول تر  : تمرینات کال 

 نمره 11: مسئله حل بصورت تشریحی تر  پایان امتحان 

  : نمره 5پروژه کالسی 

  : درسی منابع

1- Environmental Impact Assessment / Larry Canter, McGraw_Hill. Last edition 

2- Environmental Impact Analysis Handbook /Rau, J,G. &Wootceen, D .C. 

3- Method of Environmental Impact Assessment / P,Morris and R, Therivel, spon Press, publisher, last 

edition 

4- Environmental assessment sourcebook. Vol. III, Guidelines for environmental assessmen of energy 

and industry projects. Authors/Editors:World Bank  

5- Canadian Handbook on Health Impact Assessment. Volume 4: Health Impacts by Industry Sector 
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 جلسه عنوان درس و اهداف مربوطه

 کلیات ارزیابی 
 تعریف ارزیابی 

 پایه و اساس ارزیابی 

 هدف اصلی ارزیابی 

 آستانه ها و استانداردها 

 اول

 مراحل ارزیابی
 )فرآیند ارزیابی )توصیف پروژه، غربالگری، ارزیابی مقدماتی، ارزیابی جامع 

 سازمان دهی، تعیین عمق و محدوده کار، تشریح وضعیت موجود)  مراحل اجرایی تهیه گزارش ارزیابی 

شناسایی و پیش بینی اثرات، ارزیابی اثرات، انتخاب گزینه، اقدامات  ،)محیط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک(

 اصالحی، مراقبت زیست محیطی(

 قوانین تهیه گزارش ارزیابی 

 دو 

 ادامه مراحل اجرایی تهیه گزارش ارزیابی

  ،ارزیابی اثرات، شناسایی و پیش بینی اثرات، سازمان دهی، تعیین عمق و محدوده کار، تشریح وضعیت موجود

 انتخاب گزینه، اقدامات اصالحی، مراقبت زیست محیطی(

 شت ناپذیر، مفید، مشخص، کوتاه مدت، استراتژیکی، اولیه و ثانویه و ثالثیه، تجمعی و ترکیبی(انواع اثرات )برپ 

 (دامنه اثر، اهمیت اثر، تاثیر پذیری ویژه، میزان اثر) معیارهای تشخیص اثرات یک پروژه 

 سو 

 ارزیابیابزارهای 

 ( ابزارهای ارزیابیAd hoc ،Checklists ،Matrices ،Networks ،Overlays (GIS) ،Cost/benefit analysis ،

Modeling (AEAM)) 

 مشخصات ابزارهای ارزیابی 

  روشAd hoc  

 چک لیستروش   
 تعریف چک لیست، تاریخچه، کاربرد آن 

  همطرازی، پرسشنامه ای( -سنجشی )ساده، تشریحی، سنجشی،انواع چک لیست 

 مزایا و معایب چک لیست 

 طراحی چک لیست در پروژه های مختلف زیست محیطی 

 چهار 

 ماتریس ها
 یست هاتعریف ماتریس و مقایسه آن با چک ل 

 ( انواع ماتریس ها)ساده، لئوپلد، مور، آیکولد، گا  به گا ، سه بعدی 

 مزایا و معایب ماتریس ها 

 محیطی -طراحی ماتریس ها در پروژهای مختلف زیست 

 نجمپ

 ششم LCAروش 
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 تاریخچه، مقدمه، تعریف ارزیابی چرخه حیات، اهداف 

 وسعت ارزیابی چرخه حیات 

  مراحلLCA 

 زایا و معایب مLCA 

 ی ارزیابی زیست محیطی در کالس تحلیل نمونه گزارش ها
 نقاط قوت و ضعف گزارش ارزیابی 

 استفاده شده تحلیل ابزار ارزیابی 

 فتمه

 


