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 هذف کلی درس :

تیي الوللی در ارتثاط تا حفاظت هحیظ سیست ٍ تْذاشت هلی ٍ ٍ هقزرات  آشٌائی داًشجَیاى تا قَاًیي

 ٍ جْاىآئیي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ ٍ دستَرالؼولْای سیست هحیغی ٍ تْذاشت هحیظ در ایزاى  ٍ تزرسی هحیظ

 

 اهذاف کلی جلسبت: )جهت هر جلسه یک هذف(

 ای درتارُ حقَق هحیظ سیست ٍ هذیزیت سیست هحیغی هقذهِ -1

 هقزرات تیي الوللی در ارتثاط تا ضزٍرت حفاظت اس هحیظ سیستقَاًیي ٍ   -2

 تیي الوللیهؼاّذُ ّای  -3

 زاىیدر ا ستیس ظیحفاظت هح يیتحَل قَاً زیس -4

 هحیظ سیست در ایزاىقَاًیي هزتثظ تا تْذاشت هحیظ ٍ  -5

 ٍ تْذاشت هحیظشَراّا ٍ کویتِ ّای هزتَط تِ هحیظ سیست  -6

 صَب ایزاى در سهیٌِ اجشای هختلف هحیظ سیستاستاًذاردّا، ضَاتظ ٍ دستَرالؼولْای ه -7

 سیستهقزرات هزتَط تِ اهاکي ػوَهی ٍ هقزرات جذیذ هزتَط تِ تْذاشت هحیظ ٍ هحیظ  -8

 ییاهتحاى ًْاٍ جوغ تٌذی هغالة  -9

 

 هذف کلی جلسه اول:

  را تیاى کٌٌذ. هقذهِ ای درتارُ حقَق هحیظ سیست ٍ هذیزیت سیست هحیغیداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 یژه جلسه اول:اهذاف و

 کٌٌذ. تشزیحرا حقَق هحیظ سیست داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 را تشزیح کٌٌذ. کلیات قَاًیي ٍ هقزرات سیست هحیغیداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2



 را تَضیح دٌّذ.هثاحث هزتَط تِ هذیزیت سیست هحیغی داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 .ذٌتفاٍت تیي استاًذارد ٍ هؼیار را تیاى ًوایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 را تَضیح دٌّذ.جٌثِ ّای ػلوی ٍضغ استاًذاردّا ٍ هؼیارّا داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 هذف کلی جلسه دوم:

را تَضیح  قَاًیي ٍ هقزرات تیي الوللی در ارتثاط تا ضزٍرت حفاظت اس هحیظ سیستداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

  دٌّذ.

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 را عثقِ تٌذی کٌٌذ.ي الوللی سیست هحیغی کٌَاًسیًَْا ٍ کویسیًَْای تیداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

ساسهاًْای هختلف هزتثظ تا قَاًیي ٍ هقزرات سیست هحیغی ٍ تْذاشت هحیظ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 .ًام تثزًذرا در جْاى 

 .ذٌتؼزیف صحیحی اس پزٍتکل ارائِ ًوایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 کٌٌذ.ایشٍ را تؼزیف داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 

 هذف کلی جلسه سوم:

 .را تؼزیف کٌٌذ تیي الوللیهؼاّذُ ّای داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 را تَضیح دٌّذ.هؼاّذات هختلف تیي الوللی ٍ هَضَػات هغزح در آًْا داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .ذٌرا تیاى ًوای اًَاع کٌفزاًسْای جْاًی ساسهاى هلل هتحذداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 .ذٌرا تیاى ًوای کٌَاًسیَى هٌغقِ ای کَیتهغزح در داًشجَیاى تتَاًٌذ هَضَػات  -1-3

 .ذٌکٌَاًسیَى ٍیي را تؼزیف ًوایداًشجَیاى تتَاًٌذ هَضَػات هغزح در  -1-4

 .ذٌرا تؼزیف ًوایپزٍتکل هًَتزال داًشجَیاى تتَاًٌذ هَضَػات هغزح در  -1-5

 کٌَاًسیَى تاسل را تیاى ًوایٌذ.داًشجَیاى تتَاًٌذ هَضَػات هغزح در  -1-6

 پزٍتکل کیَتَ را تؼزیف ًوایٌذ.َاًٌذ هَضَػات هغزح در داًشجَیاى تت -1-7

 را تَضیح دٌّذ.تؼْذات کشَرّای اهضاکٌٌذُ ایي هؼاّذات داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-8

 را تَضیح دٌّذ. ٍ ریَهثل: تَکیَ، استکْلن  هؼاّذات تیي الوللیسایز داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-9

 

 هذف کلی جلسه چهبرم:

 را تشزیح کٌٌذ. زاىیدر ا ستیس ظیحفاظت هح يیًتحَل قَا زیسداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبرم:

 را تَضیح دٌّذ.اًَاع قَاًیي کشَری سیست هحیغی داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .ذٌتاریخچِ تحَل قَاًیي هحیظ سیست را شزح دّداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 دٌّذ. شزحرا  زاىیدر ا ستیس ظیحفاظت هح يیقَاًهزاحل تصَیة داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 دٌّذ. تَضیحرا  قَاًیي جشایی کشَر در سهیٌِ هحیظ سیست ٍ تْذاشت هحیظداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

قاًَى هجاسات اسالهی )تؼشیزات حکَهتی(  ٍ جایگاُ ادارُ کل تؼشیزات حکَهتی داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 .ذٌرا تیاى ًوای

 .ذٌیًوا اىیت هزتَط تِ ّتک حزهت افزاد را ید قاًًَرهَاداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-6

 .ذٌیحل اختالف ارائِ ًوا یاس شَراّا یحیصح فیتؼزداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-7

 



 هذف کلی جلسه پنجن:

 را تَضیح دٌّذ. هحیظ سیست در ایزاىقَاًیي هزتثظ تا تْذاشت هحیظ ٍ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1
 اهذاف ویژه جلسه پنجن:

ٍ غیزهستقین هَجَد در سهیٌِ ّای اًَاع قَاًیي هستقین کلیاتی در هَرد داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .یاى کٌٌذهختلف سیست هحیغی ت

 کٌٌذ.تیاى  راپاراهتزّای هَرد ًظز در سهیٌِ قاًًَگذاری داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

  داًشجَیاى تتَاًٌذ اصل پٌجاّن قاًَى اساسی را تیاى ًوایٌذ. -1-3

 .ذٌداًشجَیاى تتَاًٌذ قاًَى حفاظت ٍ تْساسی هحیظ را تیاى ًوای -1-4

 

 )بب هوبهنگی اداره آهوزش( دورههیبى  اهتحبى

 

 هذف کلی جلسه ضطن:

 را عثقِ تٌذی کٌٌذ. ٍ تْذاشت هحیظشَراّا ٍ کویتِ ّای هزتَط تِ هحیظ سیست داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

 .ًام تثزًذرا اًَاع شَراّای هزتَط تِ هحیظ سیست ٍ تْذاشت هحیظ  داًشجَیاى تتَاًٌذ -1-1

 را ًام تثزًذ.کویتِ ّای هزتَط تِ هحیظ سیست ٍ تْذاشت هحیظ َاًٌذ داًشجَیاى تت -1-2

 تشزیحرا آئیي ًاهِ ّا ٍ هصَتِ ّای هزتَط تِ هحیظ سیست ٍ تْذاشت هحیظ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 کٌٌذ.

 ذٌػالی حفاظت هحیظ سیست را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّ شَرایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 ذٌشَرای اًزصی اتوی را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 ذٌػالی اقیاًَس شٌاسی کشَر را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّ شَرایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-6

 ذٌػالی شْزساسی ٍ هؼواری را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّ شَرایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-7

ی کشَر را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح ػالی ّواٌّگی تزافیک شْزّا شَرایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-8

 ذٌدّ

 ذٌػالی حفاظت فٌی را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّ شَرایداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-9

 .ذٌکویسیَى ّواٌّگی شْزّای سالن را تؼزیف  ٍ ٍظایف آًزا شزح دّداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-10

 

 هذف کلی جلسه هفتن:

ولْای هصَب ایزاى در سهیٌِ اجشای هختلف هحیظ استاًذاردّا، ضَاتظ ٍ دستَرالؼداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 را شزح دٌّذ. سیست

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

اًَاع ضَاتظ ٍ دستَرالؼولْای هصَب ایزاى در سهیٌِ َّا، آب،  سز ٍصذا ٍ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 را تَضیح دٌّذ.پزتَّا 

 تَضیح دٌّذ.را قاًَى هذیزیت پسواًذ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 کٌٌذ.تیاى  راَاًٌذ قاًَى ًحَُ جلَگیزی اس آلَدگی َّا داًشجَیاى تت -1-3

تیاى  راداًشجَیاى تتَاًٌذ قاًَى حفاظت اس دریاّا ٍ رٍدخاًِ ّای هزسی اس آلَدگی ّای ًفتی  -1-4

 کٌٌذ.

 .دنقانون توزیع عادالنه آب را شرح دهداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 .دنقانون حفاظت در برابر اشعه را بیان کنداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-6



 هذف کلی جلسه هطتن:

هقزرات هزتَط تِ اهاکي ػوَهی ٍ هقزرات جذیذ هزتَط تِ تْذاشت هحیظ ٍ هحیظ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1

 را تیاى کٌٌذ. سیست

 اهذاف ویژه جلسه هطتن:

 را تَضیح دٌّذ.هقزرات هزتَط تِ اهاکي ػوَهی اصَل داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .ذٌآئیي ًاهِ تْذاشت هحیظ را تَضیح دّتخشْای هختلف چْار گاًِ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 را تَضیح دٌّذ.هقزرات جذیذ هزتَط تِ تْذاشت هحیظ ٍ هحیظ سیست داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 را تَضیح دٌّذ. آئیي ًاهِ ّای هَجَد تزای تاسدیذ اس اهاکي ػوَهیداًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 تَضیح دٌّذ. اکي ػوَهیتزای تاسدیذ اس اه 13آئیي ًاهِ هادُ داًشجَیاى تتَاًٌذ در هَرد  -1-5

 .ذٌرا تیاى ًوایهَاد غذائی داًشجَیاى تتَاًٌذ قَاًیي هزتَط تِ هزاکش تْیِ ٍ تَسیغ  -1-6

قَاًیي هزتَط تِ هحَ یا شکستي پلوة هزاکش ٍ اهاکي آئیي ًاهِ تْذاشت هحیظ داًشجَیاى تتَاًٌذ  -1-7

 .ذٌرا تیاى ًوای

 

 

 هذف کلی جلسه نهن:

 ییاهتحاى ًْاٍ جوغ تٌذی هغالة  -1

 اهذاف ویژه جلسه نهن:

 تِ سَاالت هغزح شذُ پاسخ دٌّذ.جوغ تٌذی ٍ را داًشجَیاى تتَاًٌذ هغالة  -1

 

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
را تؼزیف کزدُ ٍ قَاًیي ٍ هقزرات تیي الوللی در ارتثاط تا ضزٍرت حفاظت اس هحیظ سیست،  -1-1

 را تیاى ًوایذ.ی سیست هحیغی ًَْایسیٍ کو ًَْایکٌَاًس

 را تشزیح کٌذ.ّای تیي الوللی ) تَکیَ، کیَتَ، هًَتزال، استکْلن، تاسل، ریَ (  هؼاّذُ -1-2

را آئیي ًاهِ ّا، هصَتِ ّا، شَراّا ٍ کویتِ ّای هزتَط تِ هحیظ سیست ٍ تْذاشت هحیظ  -1-3

 تَضیح دّذ.

استاًذاردّا، ضَاتظ ٍ دستَرالؼولْای هصَب ایزاى در سهیٌِ َّا، آب، هَاد سائذ جاهذ، سز ٍصذا ٍ  -1-4

 را تیاى ًوایذ. پزتَّا 

 

 

 هنببغ:

هجوَػِ قَاًیي ٍ هقزرات حفاظت هحیظ سیست ایزاى، جلذ اٍل ٍ دٍم، تذٍیي دفتز حقَقی ٍ اهَر هجلس   -2

 .1379ساسهاى حفاظت هحیظ سیست، تْوي 

قَاًیي، هقزرات، ضَاتظ ٍ استاًذاردّای هحیظ سیست اًساًی، دکتز ػلی هحوذ شاػزی ٍ دکتز ػلیزضا  -3

 .1391تشارات حک، رحوتی، اً

هجوَػِ قَاًیي ٍ هقزرات تْذاشت هحیظ ٍ هحیظ سیست، دکتز ػلی شْزیاری ٍ هٌْذس جؼفز خلیل  -4

 . 1393خلیلی، اًتشارات ًَرٍسی گزگاى، 



 سخٌزاًی، تحث گزٍّی روش تذریس:

 ٍیذئَ پزٍصکتَر -ٍایت تزد وسبیل آهوزضی :

 

 سنجص و ارزضیببی

 ساػت تاریخ درصذ(سْن اس ًوزُ کل)تز حسة  رٍش آسهَى
  پایاى تزم 80 کتثی آسهَى پایاى تزم

هشارکت در  حضَر فؼال در کالس

 تحثْای گزٍّی

 

  در عَل تزم 20

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:
 حضَر هزتة ٍ تِ هَقغ در کالس  -1

 هشارکت در تحثْای گزٍّی -2

 اًجام تکالیف ارائِ شذُ -3

 
 
 

 

 دکتز حسیٌی دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول      دکتز پیزصاحة نبم و اهضبی هذیر گروه:     دکتز ًافذ نبم و اهضبی هذرس:

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 ت ٍ تْذاشت هحیظقَاًیي ٍ هقزرات هحیظ سیس :جذول زهبنبنذی درس                           

 10:15الی  8:15ػت ّا سا یکشٌثِ روز و سبػت جلسه :                                    

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

1 21/6/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  یغیهح ستیس تیزیٍ هذ ستیس ظیدرتارُ حقَق هح یهقذهِ ا

 ًافذ

2 28/6/1395 
 

 ظیدر ارتثاط تا ضزٍرت حفاظت اس هح یالولل يیت ٍ هقزرات يیقَاً

 ستیس

دکتز اهیزحسیي 

 ًافذ

3 4/7/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  یالولل يیت یهؼاّذُ ّا

 ًافذ

4 11/7/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  زاىیدر ا ستیس ظیحفاظت هح يیتحَل قَاً زیتا س ییآشٌا

 ًافذ

5 18/7/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  سیست در ایزاىقَاًیي هزتثظ تا تْذاشت هحیظ ٍ هحیظ 

 ًافذ

  )بب هوبهنگی اداره آهوزش( دورهاهتحبى هیبى   

6 25/7/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  ظیٍ تْذاشت هح ستیس ظیهزتَط تِ هح یّا تِیشَراّا ٍ کو

 ًافذ

7 2/8/1395 
 

 یاجشا ٌِیدر سه زاىیهصَب ا یاستاًذاردّا، ضَاتظ ٍ دستَرالؼولْا

 ستیس ظیهختلف هح

تز اهیزحسیي دک

 ًافذ

8 9/8/1395 
 

هزتَط تِ تْذاشت  ذیٍ هقزرات جذ یهقزرات هزتَط تِ اهاکي ػوَه

 ستیس ظیٍ هح ظیهح

دکتز اهیزحسیي 

 ًافذ

9 23/10/1395 
 

دکتز اهیزحسیي  ییاهتحاى ًْا

 ًافذ

 


