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کنترل آن یو روشها ایدر ندهیشناخت منابع آال

 

 ستیز طیکارشناس و کارشناس ارشد مح :كنندگان

 

 محتوا آموزشي دوره 

(اختياري)

 قوانین ملي و بین المللي مرتبط-1

 مباني آلودگي دریا-2

تأثیرات آلودگي بر محیط های آبي و سنجش -3

 آن

 يرنفتیآلودگي نفتي و غ-4

 آلودگي ناشي از فلزات-5

 هیدروکربنهای هالوژن دار-6

 رادیو اکتیو-7

ت، پالستیكي لجن های ناشي از الیروبي، جامدا-8

 و آلودگي گرمایي محیط های آبي

 وضعیت زیست محیطي برخي از دریاها-9

 آشنایي با عملیات دریایي-11

 یکنترل و پاکساز یروشها-11

 ...کنوانسیون مارپل و  -2-1کنوانسیون کویت-1-1

منابع دور از  -6-2رکیبات نفتينشست ت -5-2الیروبي مسیرهای کشتیراني و بنادر-4-2کشتیراني -3-2فاضالبها -2-2زائدات-2-1

 ساحل

محاسبات، معرفي مطالعات )روشهای اندازه گیری تغییرات ناشي از سمیت فاضالبهای اکسیژن خواه -3-3سمیت -2-3سنجش-3-1

 (موردی و اثرات نامطلوب

مرور  -3-4ينفت ریی نفتي و غمكانیسمهای ورود آلودگیها -2-4ينفت ریارائه شمایي از مقادیر تخمیني ورود آلودگیهای نفتي و غ-4-1

 حوادث بزرگ مرتبط

مس  -3-5،(منابع و اثرات )کادمیم -2-5(منابع و اثرات)جیوه ...( انواع ورودیها و )کلیاتي در خصوص آلودگیهای ناشي از فلزات -5-1

 (آرسینك، نقره، نیكل)سایر فلزات  -7-5(منابع و اثرات) آهن  -6-5(منابع و اثرات)قلع -5-5(منابع و اثرات)سرب  -4-5(منابع و اثرات)

تأثیرات  -4-6سرنوشت در محیط آبي -3-6راههای ورود به محیط آبي -2-6معرفي هیدروکربنهای هالوژن دار آالینده متداول-6-1

 نامطلوب  

 تأثیرات نامطلوب -3-7راههای ورود به محیط های آبي -2-7کلیات-7-1

 تأثیرات نامطلوب -2-8راههای ورود به محیط های آبي-8-1

 خلیج فارس  -6-9خزر -5-9کارائیب-4-9بالتیك -3-9مدیترانه -2-9وضعیت زیست محیطي شمال-9-1

جنبه های  -4-11عملیات کشتي راني -3-11جنبه های زیست محیطي بهره برداری از اسكله -2-11عملیات بهره برداری از اسكله -11-1

 زیست محیطي کشتي راني

 يكیولوژیکنترل ب یروشها-4-11 ایاثرات اقتصادی آلودگي در -3-11تأثیرات نامطلوب زیست محیطي -2-11و ساحل  پاکسازی دریا -11-1

 رهیجاذبها و غ,-6-11مانند بوم  يكیزیو ف یيایمیش -11-5

 

 

 

 

21617کنترل یآلودگي دریا و روشها

 HSE - 216محیط زیست

 ○بهبود مديريت     شغلي          ○عمومي           
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يشناس انوسیاق یدکتر/  ستیز طیعمران مح سانسیفوق ل/  ستیز طیمح یدکتر 

سال 5سال 3

 

            ○غير حضوري           ○  نيمه حضوري  حضوري

(به صورت توصيفي)  

 □مجازي                  □  محيط كار           □   آزمايشگاه              □كارگاه                  كالس            

 ○حين كار             ○عملي  –تئوري          ○عملي                 تئوري               

 نرم افزار                 □جزوه                   كتاب 

□نتيجه        □رفتاري            يادگيري       □واكنشي       (اختياري)

 □ عملكرد         آزمون          □نظرسنجي  (اختياري) 

 یمطالعه مورد ایپروژه  لیتحو


