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رئوس مطالب
هفته اول

تعاریف و اصطالحات آلودگی هوا ،طبقه بندی آالینده های هوا ،منابع انتشار آالینده های هوا

هفته دوم

آالیندههای شاخص هوا ،اثرات آالیندههای هوا بر انسان ،اثرات آالیندههای هوا بر گیاهان ،اثرات آالیندههای هوا بر اجسام

هفته سوم

اندازهگیری و کنترل انواع آالیندهها ،طرق از بین رفتن آالیندهها بصورت طبیعی ،استانداردهای آلودگی هوا و نحوه تعیین آنها ،مدیریت
کاهش و کنترل آلودگی هوا

هفته چهارم

اثر پارامترهای جوی بر آلودگی هوا ،پدیده گرم شدن زمین ،اینورژن و انواع آن

هفته پنجم

آمار و منابع آب در جهان ،منابع آبهای جاری و زیرزمینی ،اندازهگیری کیفیت آب و پارامترهای آن ،انواع آالیندههای آب

هفته ششم

منابع آالینده آبها ،اثرات و بیماریهای ناشی از آلودگی آب ،اثر آلودگیهای آب بر سیستمهای طبیعی

هفته هفتم

استانداردهای آب ،روش های تصفیه فاضالب ،مدیریت کنترل و کاهش فاضالب ،آلودگی دریا

هفته هشتم

تعاریف و اصطالحات آلودگی صدا ،فیزیک صوت ،انواع صوت ،ارزیابی و اندازهگیری صوت

هفته نهم

منابع تولید آلودگی صوتی در محیط ،اثرات آلودگی صدا ،تأثیر پدیدههای جوی بر آلودگی صدا

هفته دهم

استانداردهای آلودگی صوتی ،راههای کاهش و کنترل آلودگی صدا در محیط

هفته یازدهم

تعاریف مواد زائد جامد ،تقسیم بندی مواد زائد جامد ،منابع تولید پسماندها

هفته دوازدهم

اثرات دفع نامناسب پسماندها بر محیط زیست ،عوارض و بیماریهای ناشی از دفع نامناسب پسماندها

هفته سیزدهم

مدیریت مواد زائد جامد ،طرق مناسب دفع و دفن پسماندها ،بازیافت زباله

هفته چهاردهم

تعاریف و تقسیم بندی انواع پرتوها ،تولید انواع پرتوها در محیط

هفته پانزدهم

اثرات تابش پرتوهای مختلف بر انسان و محیطزیست ،استانداردهای تابش پرتوها

هفته شانزدهم

راههای کاهش و کنترل پرتوها

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.
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