بنام خدا

فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :انرژي و محیطزیست

رشته :مهندسی محیطزیست  /مهندسی انرژي

تعداد واحد نظری:

3

گرایش:

مقطع :دكتري

تعداد واحد عملی:

دروس پیشنیاز :ترموديناميك  ، Iانتقال حرارت  ، Iمكانيك سياالت I
نام مدرس :دكتر مجید عباسپور

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

وضعيت انرژي و مصرف آن از گذشته تا كنون و دورنماي آتي آن (جهان و ايران)

هفته دوم

مفاهيم توسعه پايدار و توسعه پايدار در بخش انرژي

هفته سوم

برنامه ريزي توسعه در بخش انرژي با ديدگاه توسعه پايدار

هفته چهارم

آالينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي

هفته پنجم

آالينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي

هفته ششم

تغيير آب و هوا و ارتباط آن با بخش انرژي و كنوانسيونهاي جهاني

هفته هفتم

نيروگاههاي حرارتي و محيط زيست

هفته هشتم

نيروگاههاي حرارتي و محيط زيست

هفته نهم

انرژي هستهاي و محيط زيست

هفته دهم

انرژي هستهاي و محيط زيست

هفته یازدهم

انرژي برق آبي و محيط زيست

هفته دوازدهم

انرژي باد و محيط زيست

هفته سیزدهم

انرژي زمين گرمايي و محيط زيست

هفته چهاردهم

ساير انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست (خورشيد ،زمين گرمايي)... ،

هفته پانزدهم

ساير انرژيهاي تجديدپذير و محيط زيست (خورشيد ،زمين گرمايي)... ،

هفته شانزدهم

اثرات خطوط انتقال نيرو بر انسان و محيط زيست

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

منابع مطالعاتی:

 عباسپور – مجيد « ،انرژي  ،محيط زيست و توسعه پايدار»،انتشارات دانشگاه صنعتي شريف( 1386 ،جلد Iو )II عباسپور – مجيد « ،نيروگاه آبي» ،جلد Iو  ، IIانتشارات دانشگاه صنعتي شريف1393 ، عباسپور – مجيد « ،نيروگاههاي مولد برق» ،انتشارات دانشگاه صنعتي شريف1392 ، عباسپور – مجيد « ،مهندسي محيط زيست» ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،چاپ هشتم1389 ، -عباسپور – مجيد « ،مدلسازي آلودگي هوا» ،انتشارات دانشگاه صنعتي شريف1390 ،

