بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :اقتصاد محیط زیست

نام درس :حسابداری زیست محیطی پیشرفته
نام مدرس :دکتر مجید احمدیان

تعداد واحد نظری2 :
تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

گرایش:

مقطع :دکترا

تعداد واحد عملی0:

عنوان درس پیشنیاز… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

تاریخچه حسابداری تلفیقی اقتصادی و زیست محیطی

هفته دوم

طبقه بندی دارایهای زیسشت محیطی در درستورعمل سیستم تلفیقیحسابهای زیست محیطی و اقتصادی

هفته سوم

-1حسابهای جریان و نقل انتقاالت مواد )2( ،حسابهای مرتبط به هزینههای حمایت از محیط زیست )3( ،حسابهای دارایهای
زیست محیطی و ( )4حسابهای مرتبط به خسارت ،تخریب و کاهش اندازه منابع زیست محیطی میشود.

هفته چهارم

مفهوم تولیا ناخالص داخلی ،ملی به قیمت بازار و عوامل تولید ،درآمد ملی ،و کاستیهای سیستم حسابهای ملی

هفته پنجم

هزینه های استهالک سرمایه (طبیعی ،سرمایه ساخت انسان ،نیروی انسانی)

هفته ششم

هزینه های حفاظتی و یا دفاعی( کاهش هزینه خسارت اجماعی ،هزینه کنترل و کاهش هزینه آلودگی بوسیله تکنولوژی پاک)

هفته هفتم

هزینه های غیر دفاعی و یا غیر حفاظتی ( تخریب ،پاکسازی ،تخلیه و افت منابع پایان پذیر)

هفته هشتم

مفهوم درآمد ملی پایدار

هفته نهم

مصرف ملی پایدار

هفته دهم

ارزشگذاری کارکردهای کاالها و خدمای غیر بازاری و تعیین میزان کاهش آنها

هفته یازدهم

محاسبه تخلیه منابع انرژیهای پایان پذیر

هفته دوازدهم

مقدمعه از روش نرخ تنزیل ،تعیین ارزش حال منفعت خالص ناشی از استحصال داریهای طبیعی و سرمایه های زیست محیطی

هفته سیزدهم

روش الصرافی

هفته چهاردهم

روشهای هارتویک

هفته پانزدهم

روش آیتی و میتر

هفته شانزدهم

روش مجید احمدیان

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:
امتحان میان ترم و امتحان نهایی
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