بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طییعی و محیطزیسترشته :برنامهریزی مدیریت و آموزش محیطزیست گرایش :مدیریت و آموزش مقطع :کارشناسی
ارشد
نام درس :اسالم و محیطزیست
نام مدرس :دکتر محمدرضا تابش

تعداد واحد نظری 2 :واحد

تعداد واحد عملی- :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
آشنايي دانشجويان با نگرش الهي اسالم به محيطزيست  /بيان وظيفه انسان در جهت حفظ محيطزيست  /تبيين محيطزيست و ضرورت اهتمام به تامين
سالمت آن  /راههاي نيل به محيطزيست سالم /تبيين و شناخت ساختار نظام مند انسان و جهان ،رابطه انسان با انسان و ارتباط انسان با جهان تا ضرورت
تحصيل محيطزيست سالم روشن شود.
رئوس مطالب
هفته اول

معارفه استاد و دانشجويان /ضرورت آگاهي از جهان بيني اسالمي و آموزه هاي ديني

هفته دوم

مسلمانان و بهره گيري از آموزه هاي ديني در مقابله با تخريب طبيعت/تعريف منبع و منابع طبيعي

هفته سوم

تعريف محيط زيست /لزوم حفاظت از محيط زيست/نگرش به طبيعت از منظر دانشمندان غربي

هفته چهارم

طبيعت و محيط زيست از منظر اسالم /رويكردهاي فكري و فلسفي و حقوقي اسالم نسبت به محيط زيست

هفته پنجم

مباني نظري مسئوليت مدني زيست محيطي در حقوق کنوني

هفته ششم

مباني نظري مسئوليت مدني زيست محيطي در حقوق کنوني و فقه شيعه

هفته هفتم

الگوي مصرف اسالمي مبتني بر حفظ محيطزيست

هفته هشتم

قاعدههاي حاکم بر مصرف در اسالم

هفته نهم

ادامه قاعدههاي حاکم بر مصرف در اسالم

هفته دهم

ادامه قاعدههاي حاکم بر مصرف در اسالم

هفته یازدهم

توسعه پايدار در تفكر اسالمي

هفته دوازدهم

اخالق زيست محيطي در اسالم

هفته سیزدهم

اصول و آموزه هاي اخالقي زيست محيطي

هفته چهاردهم

راهبردهاي بهينهسازي و اخالق مصرف از ديدگاه اسالم

هفته پانزدهم

راهبردهاي بهينهسازي و اخالق مصرف از ديدگاه اسالم

هفته شانزدهم
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:
امتحان کوئيز  ،ميان ترم  ،پايان ترم ،پرسش و پاسخ کالسي ،ارائه مقاله و کنفرانس
منابع مطالعاتی:
 -1کتابها  ،جزوات و مقاله هاي معرفي شده در جلسه اول کالس

