بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست

رشته :مدیریت محیطزیست

گرایش:

نام درس :چالشهای زیست محیطی منطقهای و بین المللی تعداد واحد نظری... :
نام مدرس :دکتر رضا ارجمندی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :دکترا

تعداد واحد عملی ... :عنوان درس پیشنیاز.... :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
آشنائی دانشجویان با مسائل و مشکالت محیطزیست منطقهای و جهانی و چالشهای موجود و نیز بررسی تشکیالت سازمانهای منطقهای و بینالمللی
مرتبط با محیطزیست
رئوس مطالب
هفته اول

روند تاریخی مسائل محیطزیست و تحول آن بصورت یک مسئله بین المللی و تحوالت محیطزیست بعد از اجالس سران دول در
استکهلم کشور سوئد و همچنین تحوالت محیطزیست در ایران

هفته دوم

آغاز استراتژی جدید جهانی برای حفاظت از محیطزیست در دنیا و ایران و مشکالت اساسی محیطزیست جهان

هفته سوم

تشکیالت سازمانهای تخصصی ملل متحد مرتبط با محیطزیست و تبیین تشکیالت محیطزیست در ایران و سیر تحول آن در کشور

هفته چهارم

بررسی وظایف ،اهداف ،سیاستها ،استراتژیها ،طرحها ،برنامهها و تشکیالت سازمانهای بینالمللی محیطزیست غیروابسته به ملل متحد

هفته پنجم

همکاریها و برنامههای زیست محیطی مشترک سازمانهای بین المللی

هفته ششم

مکانیسمهای مالی و فنی منطقهای و بین المللی در رابطه با حفاظت محیطزیست

هفته هفتم

منابع اطالعاتی و شبکه جهانی اطالعات محیطزیست

هفته هشتم

بررسی نقش سازمانهای غیردولتی محیطزیست با ابعاد فعالیت بینالمللی و نقش سازمانهای مذکور در بهبود وضعیت محیطزیست
ایران

هفته نهم

بررسی اجمالی مسائل تخصصی و عملکرد کنوانسیونها ،پروتکلها و سایر میثاقهای مهم بین المللی محیطزیست

هفته دهم

مهمترین چالشهای زیست محیطی ایران با کشورهای همسایه و کشورهای آسیائی

هفته یازدهم

مهمترین چالشهای زیست محیطی در مورد ریزگردها ،آبهای مرزی و توسعه سدها در سرشاخههای رودخانههای بزرگ منطقهای

هفته دوازدهم

فرصتها و تهدیدهای معاهدات  ROPMEو CEP

هفته سیزدهم

بررسی کنوانسیون و پروتکلهای مربوط به حفاظت از الیه ازن بعنوان نمونه موفق یک معاهده بینالمللی

هفته چهاردهم

بررسی کنوانسیون و پروتکلهای مربوط به تغییرات آب و هوا بعنوان نمونه یک معاهده بینالمللی پرچالش

هفته پانزدهم

تاثیر چالشهای زیست محیطی منطقهای و بینالمللی در مدیریت محیطزیست کشور

هفته شانزدهم

جمعبندی مباحث ارائه شده و دورنمای محیطزیست ایران و جهان

هفته هفدهم

برگزاری امتحان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط است اد 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:

