بنام خدا
« فرم طرح درس »

رشته :مهندسی انرژی

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست
نام درس :اقتصاد منابع طبیعی
نام مدرس :دکتر مصطفی پناهی

تعداد واحد نظری3 :
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایش :ندارد

مقطع :دکترای تخصصی

تعداد واحد عملی... :

عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

آشنائی ارتباط بین سیاستگذاری انرژی ،سیاستگذاری محیط زیستی و فرآیند تصمیم گیری در بازار انرژی
رئوس مطالب
هفته اول

چهارچوب مفهومی سیاستگذاری انرژی؛ تعاریف و مشخصات سیاست انرژی مبتنی بر مفاهیم سیاست و سیاستگذاری

هفته دوم

متدولوژی و مدلسازی در سیاستگذاری انرژی

هفته سوم

جنبههای اقتصادی سیاستگذاری انرژی :قیمت گذاری انرژی های پایان پذیر

هفته چهارم

جنبههای اقتصادی سیاستگذاری انرژی :عرضه و تقاضا برای انرژی های پایان پذیر در سطح بین المللی

هفته پنجم

نقش دولت در سیاستگذاری انرژی و تأثیرات آن بر بازارهای آن

هفته ششم

مالیات بر انرژی و مقررات کاهش دی اکسید کربن

هفته هفتم

چارچوبهای مقرراتی و مقررات زدائی در بازار انرژی

هفته هشتم

ضوابط حاکم بر قیمت گذاری حاملهای انرژی

هفته نهم

سیاستهای استراتژیکی وژئوپولیتیکی انرژی

هفته دهم

مدلسازی انرژی

هفته یازدهم

انرژی و فناوریهای نوین

هفته دوازدهم

سیاستگذاری انرژی و برهم کنشهای آن با سیاستهای محیطزیستی و توسعۀ پایدار

هفته سیزدهم

مطالعات آینده نگری در بخش انرژی

هفته چهاردهم

سیاستگذاری انرژی در ایران

هفته پانزدهم

سیاستهای مربوط به صرفهجوئی ،نگهداشت و کارآئی انرژی،

هفته شانزدهم

رویکردهای جدید در سیاستگذاری انرژی :گذار به اقتصاد سبز و اقتصاد کم کربن

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:

 شرکت در بحثهای کالسی انجام کارکالسی (تهیۀ مقالۀ مروری) -ارزشیابی پایانی
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:منابع فارسی
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 یونس خداپرست و، محمدصیادی: سناریو پردازی برمبنای استراتژی بازیگران اصلی بازار انرژی: امنیت انرژی و آیندۀ بازار جهانی انرژی-3
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