بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :اقتصاد انرژی

نام درس :اصول مالی و حقوقی تجارت خارجی
نام مدرس :دکتر حمیدرضا غفارزاده

گرایش- :

تعداد واحد نظری3 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد
تعداد واحد عملی... :

عنوان درس پیشنیاز......... :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

آشنایی با واژه ها ،اصطالحات و مفاهیم تخصصی حقوق به زبان انگلیسی در زمینه های محیط زیستی که برای فهم متون تخصصی الزمند.

رئوس مطالب
هفته اول

اهمیت تجارت در اقتصاد جهانی -موانع تجارت آزاد

هفته دوم

تجارت خارجی و اقتصاد ایران

هفته سوم

مبانی نظری تجارت خارجی

هفته چهارم

مبانی تجارت خارجی

هفته پنجم

نهادهای حقوق بین المللی تجارت :انسیترال

هفته ششم

نهادهای حقوقی بین المللی تجارت :گات؛ سازمان تجارت جهانی

هفته هفتم

نهادهای مالی بین المللی :بلوک ها تجاری

هفته هشتم

نهادهای مالی بین المللی :اتحادیه های پولی و مالی

هفته نهم

نهادهای مالی بین المللی :اتحادیه های پولی ومالی ،سازمان ها

هفته دهم

مبانی حقوقی قراردادهای تجاری

هفته یازدهم

مبانی حقوقی قراردادهای تجاری

هفته دوازدهم

اینکوترمز

هفته سیزدهم

اعتبارات اسنادی و بردات

هفته چهاردهم

مقدمه ای بر قراردادهای نفتی

هفته پانزدهم

مقدمه ای بر قراردادهای نفتی

هفته شانزدهم

آزمون

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:
آزمون نهایی
منابع مطالعاتی:

International Trade: Principles of Finance and Law
Reading materials








حقوق تجارت بین الملل ،عبدالحسین شیروی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها "سمت"
حقوق تجارت بین الملل ،کالیو ام اشمیتوف ،ترجمه اخالقی و دیگران ،انتشارات "سمت"
تجارت بین الملل ،سالواتوره ،ترجمه ارباب ،نشر نی
مالیه بین الملل ،سالواتوره ،ترجمه ارباب ،نشر نی
آیین تنظیم قراردادهای بین الملل ،رضا پاکدامن ،انتشارات خرسندی
اینکوترمز  ،2010ترجمه طارم سری ،موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین الملل

