بنام خدا
فرم طرح درس

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :حقوق بینالملل عمومی
نام مدرس :دکتر شیرین شیرازیان

رشته :حقوق محیطزیست

گرایش…………… :

تعداد واحد عملی…… :

تعداد واحد نظری٢ :

تمام وقت■ نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی ارشد

عنوان درس پیشنیاز.…………… :

محل برگزاری :کالس■ آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
آشنائی دانشجو با مباحث عمومی و کلی حقوق بینالملل عمومی
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات و آشنایی کلی با درس ،تفاوت حقوق داخلی و بینالمللی

هفته دوم

تاریخچه و مکاتب فکری حاکم بر حقوق بینالملل عمومی

هفته سوم

تحول حقوق بینالملل محیطزیست به عنوان یکی از شاخههای حقوق بینالملل عمومی

هفته چهارم

منابع حقوق بینالملل (الزام آور و غیرالزام آور)

هفته پنجم

معاهدات بینالمللی

هفته ششم

عرف بینالمللی

هفته هفتم

اصول کلی حقوقی

هفته هشتم

رویههای قضایی بینالمللی ،دکترین حقوقی /امتحان میان ترم

هفته نهم

منابع جدید حقوق بینالملل عمومی :قطعنامههای سازمانهای بینالملل ،اعمال یک جانبه دولتها و سازمانهای بینالمللی ،اصل منصفانه

هفته دهم

تابعان و واضعان حقوق بینالملل :دولتها

هفته یازدهم

تابعان و واضعان حقوق بینالملل :سازمانهای بینالمللی بین الدولی

هفته دوازدهم

اصول حاکم بر روابط بینالمللی :اصل برابری ،اصل عدم مداخله ،اصل استقالل

هفته سیزدهم

مسئولیت بینالمللی دولت :کلیات و مبانی مسئولیت بینالمللی ،انتساب مسئولیت به تابعان حقوق بینالملل

هفته چهاردهم

مسئولیت بینالمللی دولت :آثار و اجرای مسئولیت بینالمللی ،مسئولیت بینالمللی ناشی از خسارات زیست محیطی /کنفرانس

هفته پانزدهم

روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بینالمللی /کنفرانس

هفته شانزدهم

جبران خسارت و شیوههای آن در حقوق بینالملل عمومی /کنفرانس

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:
پرسش و پاسخ در مورد دروس ارائه شده در هر جلسه ،برگزاری میان ترم ،تحقیق و ارائه آن توسط دانشجو
منابع مطالعاتی:
 -1دکو ،امنوئل ،حقوق بینالملل عومی ،انتشارات دلوز ،چاپ نهم.٢٠1۴ ،
 -٢پل ،الن ،حقوق بینالملل عمومی ،انتشارات .٢٠٠٩ ،L.G.D.J
 -3کیس ،الکساندر ،حقوق محیطزیست ،ترجمه حبیبی ،حسن ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران.13٧٩ ،
 -۴پورهاشمی ،سیدعباس ،حقوق بینالملل عمومی ،جزوه درسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. 13٩1،
 -5روشه ،کترین ،اساس حقوق بینالملل عمومی ،انتشارات گلینو.٢٠1۴ ،

