بٌبم خذا
« فرم عرح درس »

داًطکذُ :انرژی و محیط زیست

رضتِ :حقوق محیط زیست

گرایص :حقوق محیط زیست

هقغغ :کارشناسی ارشد

ًبم درس :تشکیالت و سازمانهای داخلی محیط زیست تؼذاد ٍاحذ ًظری 2 :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیبز:
ًبم هذرس :دکتر داریىش کریمی توبم ٍقت ً یوِ ٍقت  هذػَ

هحل برگساری :کالس آزهبیطگبُ 

ّذف کلی درس  :آضٌبیی بب اًَاع سبزهبًْبی دٍلتی  ،اّذاف ،هبهَریتْب ٍ هسئَلیت ّبی سبزهبًْبی زیست هحیغی در حَزُ ّبی
هختلف
رئَس هغبلب
ّفتِ اٍل
ّفتِ دٍم

تؼبریف ٍ هفبّین سبزهبًْبی اداری
•

هٌطب پیذایص ،اّذاف ٍ هحذٍدُ اختیبرات/هسئَلیت ّبی سبزهبًْبی اداری

ّفتِ سَم

عبقِ بٌذی سبزهبًْب ،بر حسب اّذاف ،گسترُ جغرافیبیی ٍ اقتذار سبزهبًی

ّفتِ چْبرم

عبقِ بٌذی سبزهبًْب ،سبزهبًْبی دٍلتی ٍ سبزهبًْبی غیر دٍلتی

ّفتِ پٌجن

اًَاع سبزهبًْبی دٍلتیٍ :زارتخبًِ ،هَسسِ دٍلتی ٍ ضرکت دٍلتی

ّفتِ ضطن

هٌطب ایجبد ٍ ضیَُ ػول سبزهبًْبی دٍلتی :اػوبل حقَقی یک جبًبِ ٍ دٍ جبًبِ

ّفتِ ّفتن

هیساى اختیبرات ٍ هکبًیسن ّبی ًظبرت بر سبزهبًْبً :ظبرت سیبسیً ،ظبرت قضبئی ٍ ًظبرت اداری

ّفتِ ّطتن

اصَل حبکن بر سبزهبًْبی دٍلتی

ّفتِ ًْن

هبّیت هحیظ سبزهبًی( هحیظ درًٍی -هحیظ بیرًٍی :ػوَهی ٍ فؼبلیت)

ّفتِ دّن

بررسی ٍ تحلیل سبزهبًْبی ارگبًیک ٍ سبزهبًْبی هکبًیکی

ّفتِ یبزدّن

سبزهبى ّبی زیست هحیغی ایراى

ّفتِ دٍازدّن

سبزهبًْبی ًبظر بر هحیظ عبیؼی ( سبزهبى حفبظت هحیظ زیست ،سبزهبى جٌگلْب ٍ هراتغٍ ،زارت ًیرٍ ،سبزهبى اهَر
اراضی)

ّفتِ سیسدّن

سبزهبًْبی ًبظر بر هحیظ اًسبًی( سبزهبى حفبظت هحیظ زیستٍ ،زارت صٌؼت ٍ هؼذى ،ضْرداری ّب)

ّفتِ چْبردّن

سبزهبًْبی ًبظر بر هحیظ دریبیی( سبزهبى حفبظت هحیظ زیست ،سبزهبى بٌبدر ٍ کطتیراًی ،هرکس هلی اقیبًَس
ضٌبسی)

ّفتِ پبًسدّن

هرٍر هغبلب ،رفغ اضکبالت ٍ ابْبهبت)

ّفتِ ضبًسدّن

اهتحبى

تَجِ:

در صَرت تغییر هببحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسبل الزم است فرم هربَعِ هجذدا تَسظ استبد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد .

ًحَُ ارزضیببی فؼبلیت داًطجَ در عی دٍرُ :هطبرکت داًطجَیبى ٍ اهتحبى هیبى ترم تب  ٍ %25اهتحبى پبیبى ترم
هٌببغ هغبلؼبتی:
- 1قَاًیي ٍ هقررات هربَط بِ حقَق اداری ٍ سبزهبًْبی دٍلتی
 -2یبدداضت ّبی درس تطکیالت ٍ سبزهبًْبی هحیظ زیستی  ،داریَش کریوی

