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گرایش:
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محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

بررسي سرفصل و سيالبس درس توسعه پایدار و منابع طبيعي ،توضيح درخصوص اهداف درس ،ویژگيهاي بارز و برجسته درس،
ضرورت پيادهسازي رویکرد  Team workبراي مباحث فني دانشجویان در قالب كارگروههاي مختلف تخصصي ،اعم از كارگروههاي
جنگل ،مرتع و آبخيزداري ،تاالب ،شيالت و آبزیان ،حيات وحش و زیستگاهها ،منابع آب ،منابع خاک ،هوا ،پسماند ،پساب ،صنعت،
معدن و ...

هفته دوم

چگونگي استخراج مسائل استراتژیك در سطوح بخشي و فضایي كالبدي

هفته سوم

چگونگي تحليل عوامل اثرگذار بيروني دروني بر پایداري و ناپایداري اعم از فرصتها تهدیدها نقاط قوت و ضعف

هفته چهارم

چگونگي طراحي ماموریت و رسالت و چشم انداز براي تهيه براي برنامه استراتژیك توسعه پایدار در سطوح بخشي و فضایي و
كالبدي

هفته پنجم

بحث چگونگي هدفگذاري در توسعه پایدار اعم از كالن راهبردي و خودراهبردي

هفته ششم

چگونگي استخراج و طبقه بندي مولفه ها معيارها و زیرمعيارها موثر در تصميم سازي و سياستگذاري توسعه پایدار

هفته هفتم

چگونگي نظرسنجي افکار عمومي و خبرگان در قالب پرسشنامههاي توسعه پایدار ،قضاوت كارشناسي و Brain Storming

هفته هشتم

بحث اصول طراحي پرسشنامههاي دلفي ،اصول تعيين حجم نمونه و جامعه آماري و اصول تعيين گروههاي هدف در برنامههاي جامع
توسعه پایدار

هفته نهم

اصول تجزیه و تحليل آماري نتایج تکميل پرسشنامه هاي دلفي اعم از مد ،ميانگين حسابي و هندسي ،روایي و پایایي ،نرخ سازگاري،
انحراف معيار واریانس و  ...در قالب تحليل استراتژيهاي توسعه پایدار

هفته دهم

تدریس اصول انتخاب تکنيكهاي تصميمگيري چند معيار و  MCDMاعم از  MCDMو  MADMجبراني و غير جبراني

هفته یازدهم

تدریس اصول انتخاب تکنيك هاي ارزیابي ،برنامه ریزي و مدریت استراتژیك در فرایند مدل سازي توسعه پایدار

هفته دوازدهم

اصول انتخاب و بکارگيري مدلهاي  GISدر تحليل فضایي كالبدي استراتژیهاي توسعه پایدار

هفته سیزدهم

تدریس اصول انتخاب و بکارگيري مدلها و نرم افزارهاي ریاضي مورد استفاده در تحليل استراتژيهاي توسعه پایدار

هفته چهاردهم

اصول اولویت دهي و رتبه دهي وزني سناریوهاي پایداري توسعه استراتژي هاي توسعه پایدار منابع طبيعي

هفته پانزدهم

اصول تحليل حساسيت و تعيين برنامههاي استراتژیك در راستاي تصميم سازي و سياستگذاري كوتاه مدت ميان مدت و بلند مدت

هفته شانزدهم

برگزاري آزمون پایان ترم و ارزشيابي كيفيت پروژه هاي تحقيقي دانشجویان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوط ه 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:
منابع مطالعاتی:
-1

