بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست

رشته :اکوتوریسم

نام درس :اخالق ،قوانین و مقررات اکوتوریسم

گرایش- :

تعداد واحد نظری٢ :

نام مدرس :دکتر شیرین شیرازیان تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
تعداد واحد عملی0:

عنوان درس پیشنیاز- :

محل برگزاری :کالس  آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات و آشنایی کلی با درس ،تعریف ،هدف و مواد کدهای جهانی اخالق برای گردشگری

هفته دوم

تحلیل مواد کدهای جهانی اخالق برای گردشگری

هفته سوم

کدهای اخالقی ( قبل از عزمت ،در طول سفر ،همراه تور ،در هتل -خرید -خوردن و نوشیدن ،پوشش و حفظ ظاهر ،بعد از سفر و )....

هفته چهارم

کد های اخالقی برای جوامع میزبان ( توانمند سازی ،مشارکت ،برنامه ریزی ،مدیریت اثر و )....

هفته پنجم

منشور ها و بیانیه های بین المللی و کدهای اخالقی

هفته ششم

کد های اخالقی و الزامات زیست محیطی

هفته هفتم

دستورالعمل های راهنما گردشگری در طبیعت

هفته هشتم

قوانین و مقررات اکوتوریسم

هفته نهم

قوانین و مقررات اکوتوریسم

هفته دهم

معیارها و استاندارد های ،گستره گروه محصوالت ،واگذاری گواهینامه و پروانه

هفته یازدهم

برچسب یا گواهینامه زیست محیطی :تعریف اهداف گروه بندی ،انواع و خاستگاه های آن ،اصول پایه ،ذینفعان اصلی

هفته دوازدهم

ادامه بحث موضوع قبل

هفته سیزدهم

ادامه بحث موضوع قبل

هفته چهاردهم

فرهنگ سازی و ترویج اکوتوریسم

هفته پانزدهم

نهادسازی در بخش اکوتوریسم

هفته شانزدهم

تجارب موفق کشورهای پیشرو در تدوین و اعمال کدهای اخالقی ،برچسب های زیست محیطی و گواهینامه ها

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:
پرسش و پاسخ در مورد دروس ارائه شده در هر جلسه ،برگزاری میان ترم  ،تحقیق و ارائه آن توسط دانشجو
منابع مطالعاتی:
 -1کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری ،محمود یزدی مهرریزی
 -2کدهای جهانی اخالق برای گردشگریUNWTO ،

