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 :تخصصي دورهعنوان 

                                                               (EIA)ارزیابي اثرات زیست محیطي توسعه   
 :دورهمدرس 

 دکتر مهدی غالمعلي فرد
 ( دانشگاه تربیت مدرس عياستادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبی و (پایش ماهواره ای)محیط زیستآلودگي های دکترای ) 

 

    ..گرددگردد  برگزار ميبرگزار ميو تهیه گزارش و تهیه گزارش   EEIIAA، تاریخچه، اهداف، روند کلي اجرای ، تاریخچه، اهداف، روند کلي اجرای EEIIAAشرکت کنندگان با مفاهیم کلي شرکت کنندگان با مفاهیم کلي آشنائي آشنائي منظورمنظور  این دوره بهاین دوره به :هدف ویژه دوره
 

  ..بطبطمرتمرتعالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های عالقه مند و شاغل به تحصیل در رشته های   و دانشجویانو دانشجویان  محیط زیستمحیط زیستادارات ادارات   کارشناسانکارشناسان  :مخاطبین دوره

 

 :دورهمحتوای 
 

 کلیات و تعاریف موجود در زمینه ارزیابي اثرات زیست محیطي 

 تشریح فرایند ارزیابي اثرات زیست محیطي طرح های توسعه 

 EIAمراحل تهیه گزارش  

 جهت ارزیابي اثرات زیست محیطي RIAMمعرفي نرم افزار  

 

    3366الي الي     0:140:14: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   22به مدت به مدت   31131166//4040//3131از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  و تجهیز نیروی انساني و تجهیز نیروی انساني   واحد آموزشواحد آموزشبلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مکانمکان

    423423--0024002413311331تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایندبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایند))  31163116//4141//1313حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانك ملي ایران به نام خزانهبانك ملي ایران به نام خزانه  23704614434432370461443443واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ریالریال  7744،44444،444،،22  ::هزینه دوره هزینه دوره 

و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس       46434643IIRR  74447444  44424442  37043704  61446144  34433443ماره شبا ماره شبا یا شیا ش( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

4230071174742300711747  

      تماس حاصل فرماییدتماس حاصل فرمایید    4230024140042300241400و و   4234230071170700711707جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  

  شود مي تخفیف اعطا% 44ها و دانشجویان تا  به اعضای هیئت علمي دانشگاه.  
  

    

  

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


