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                                                                 تقدیم به                                                                     
  هایی که                                      انسان                                                                              

             اندیشند.به  فردایی بهتر می                                                                                 
 مقدمه ناشر 

روردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید قدرتی که در مقایسه با سایر موجودات باعث شده سپاس بیکران پ
دانندکه طلب و پویا میاست که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکند. مکاتب الهی، انسان را موجودي کمال

د، علم است. علمی که زیبایی عقل است. علمی که هاي تقرب به خداونباشد. از جمله راهگیري او به سوي خالقش میجهت
شود. از این روست در دریاي بیکران آن هر ذره نشانی از آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر می

ترین آن آموزي به ابزاري نیاز دارد که مهمنظیر مبذول گردیده است. اما علمآموزي توجهی بیاندوزي و دانشکه به علم
کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوي این نیاز خواهد بود. جهت تحقق این امر و گام 

هاي علم و دانش و رشد و شکوفایی استعدادها انتشار کتاب را یکی از اهداف خود قرار داده و برداشتن در جهت ارتقاء پایه
هاي مؤثر و ارزشمندي را برداریم. گرچه تالش خواهد شد ي هموطنان گرامی بتوانیم گامهاي معنوانتظار داریم با حمایت

هاي شما عزیزان در حد دانش و تجربه اندکمان کارهایی بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم که راهنمایی
هاي شما خواهیم بود. در پایان ادات و راهنماییتواند ما را در ارتقاي کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهمی

خصوص ام، بهاز همه عزیزانی که در مراحل مختلف تهیه، تدوین و چاپ کتاب از همفـکري و همـکاري آنها برخوردار بوده
مهندس و  مهندس مهدي خانی ،محمد خانیمهندس علی ،غالمرضا موسوي دکترو  دکتر کامیار یغمائیانآقایان 

سپاسگزاري نموده و موفقیت روزافزونشان  که در امور پشتیبانی و چاپ و تولید این کتاب تالش زیادي کردند ،وزينیما نور
 محمدرضا خانی                                                                                              .را آرزومندم

  مدیر مسئول انتشارات خانیران      

      .                                                                                                                                 

                                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  

توانند از طریق تماس تلفنی یا ها و مراکز و مؤسسات محترم مییف و نحوه همکاري، کتابفروشی* جهت اطالع از میزان تخف
  این مرکز اطالعات الزم را کسب نمایند. مکاتبه با آدرس

هاي زیر، خرید آنالین از طریق پذیر است: مراجعه حضوري، تماس تلفنی با شمارههاي زیر امکان*خرید جزئی به یکی از روش
 و  یا مکاتبه با آدرس دفتر انتشارات.  www.khaniranshop.comسایت 
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  ه مؤلفمقدم

زیست رسیده که ابعاد و شدت آن رو به افزایش است و اي از بحران محیطجهان به مرحله
محیطی بقاي بشر و سایر موجودات را با تهدید جدي روبرو نموده است. به منظور تغییرات زیست

 ملی در جهت هاي ملی و فراها و فرآیندها، راهبردها، سیاستزیست باید طرححفاظت از محیط
دستیابی به هدف توسعه پایدار قرار گیرند. توسعه پایدار در گروي مراقبت از زمین و استفاده منطقی از 

  باشد.منابع طبیعی می
 هاي انسان در قرن جدیدرویه آنها در محیط، یکی از نگرانیزائد و تخلیه بیتولید انواع مواد

زائد جامد هاي اخیر در دنیاي پیشرفته، موضوع مدیریت جامع موادباشد و به همین دلیل طی سالمی
با تکیه بر کاهش تولید و بازیافت، بازچرخش و استفاده مجدد از زائدات مورد توجه قرار گرفته است تا 

ها زیست بیش از پیش توسعه یابند و از انتشار آلودگیهاي منطبق بر محیطاز این طریق روش
محیطی و به خصوص آموزش علوم ازات توسعه شهري و صنعتی، مسائل زیستبه مو جلوگیري شود.

هاي دانشگاهی نیز مورد توجه قرار گرفته است محیط از طریق گسترش رشتهزیست و بهداشتمحیط
هاي مرتبط در زیست و سایر رشتهمحیط، محیطهاي بهداشتهاي اخیر رشتهبه طوري که طی سال

زیست، ها، شناخت آلودگی محیطایر شده است. در بسیاري از این رشتههاي مختلف کشور ددانشگاه
هاي اصلی و اساسی محسوب  آموزش ازهاي مربوطه ها و طراحی سیستمهاي کنترل آالیندهروش

ویژه کنکور کارشناسی  "آلودگی پسماند –زیست هاي محیطآلودگی"شوند. این کتاب تحت عنوان می
هاي زیست و با تکیه بر سوالمحیط و محیطهاي مختلف بهداشتهرشت )Ph.D(ارشد و دکتري 

ها از منابع معتبر و جدید استفاده ها تهیه گردیده است. در پاسخ تشریحی سوالهاي قبل این رشتهسال
  شده تا پاسخگوي نیازهاي دانشجویان گرامی جهت ادامه تحصیل باشد.

سازي کتاب را با هدف یاري توفیق آماده منان کهدر خاتمه ضمن شکرگزاري به درگاه ایزد
زیست براي ورود به مقاطع باالتر محیط و محیطهاي مختلف بهداشتنمودن فارغ التحصیالن رشته

نظران تقاضا داریم ما را در رفع مشکالت تحصیلی به ما عطا فرمود، از کلیه اساتید، دانشجویان و صاحب
  .هاي بعدي یاري فرماینداحتمالی جهت چاپ

     
   دکتر محمد رضا خانی -دکتر کامیار یغمائیان                                                                    
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 مکانیک سیاالت  -مهندسی آب و فاضالب -6

 بسته آموزشی چهارم:
 زیست  بی محیطارزیا - زیست محیط -الف
 زیستآمایش و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط -زیستمحیط  -ب
 اکولوژي عمومی و حیات وحش -زیست محیط -پ
  زیستشناخت محیط -زیستمحیط  -ت
 بیولوژي و شناخت حیوانات شکاري -زیستمحیط  -ث

 بسته آموزشی پنجم:
 گیرد.قرار  برداريتواند مورد بهرهمی هارشتهاین عناوین عمدتا براي کلیه 

 هاي مهندسی ( بهداشت، محیط زیست و ...)( ج. اول ) کلیه گرایش زبان عمومی و تخصصی - زیستمحیط - 1
 و ....) HSEهاي ( منابع طبیعی، مدیریت، ( ج. دوم ) کلیه گرایش زبان عمومی و تخصصی - زیستمحیط - 2
  ریاضیات عمومی و مهندسی  - زیستمحیط - 3
 ریاضیات آماري - زیستمحیط - 4
 HSEدروس تخصصی  - زیستمحیط - 5
 زبان عمومی و تخصصی ( دکتري ) - زیستمحیط -6

  


