بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست
نام درس :حقوق حفاظت از آبها
نام مدرس :دکتر فرهاد دبیری

رشته :حقوق محیطزیست
تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

گرایش- :

مقطع :کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز…… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی کلی با موضوع و هدف درس ،آشنایی با آب و منابع آن در جهان (دریاها ،دریاچهها و آبهای شیرین)

هفته دوم

اهمیت آب و منابع آبی و ضرورت حفاظت از آن ،جایگاه منابع آب در چرخه حیات و تنوع زیستی کره زمین

هفته سوم

وضعیت آب و منابع آب در ایران و مفهوم حفاظت کمی و حفاظت کیفی از منابع آب و آینده مدیریت منابع آب در کشور

هفته چهارم

ضرورت حفاظت از آب در برابر انواع آلودگی و ضرورت مدیریت مصرف آب و توزیع پایدار و عادالنه

هفته پنجم

حفاظت از آب در نظام حقوقی ایران  -تاریخچه

هفته ششم

بررسی قوانین و مقررات جلوگیری از آلودگی آبهای داخلی در ایران

هفته هفتم

بررسی قوانین و مقررات جلوگیری از آلودگی دریایی عمدتا با مواد نفتی در دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان

هفته هشتم

بررسی قوانین حفاظت کمی از منابع آب و تحلیل قانون توزیع عادالنه آب و آییننامههای آن
بررسی نظام حقوقی یا وضعیت حقوقی و قلمرو حاکمیت ایران در خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر از جهت حفاظت از منابع

هفته نهم

آبی

هفته دهم

بررسی سازمانها و دستگاههای دولتی متولی حفاظت از آبها در کشور

هفته یازدهم

امتحان میان ترم

هفته دوازدهم

حفاظت از آبها در حقوق بینالملل محیطزیست  -سابقه

هفته سیزدهم

حفاظت از آبها در قواعد حقوق نرم و اعالمیهها

هفته چهاردهم

حفاظت از آبها در قواعد حقوق سخت – کنوانسیونهای بینالمللی

هفته پانزدهم

حفاظت از آبها در معاهدات منطقهای بویژه خلیج فارس و دریای خزر و بررسی سازمانهای متولی بینالمللی و منطقهای

هفته شانزدهم

جمع بندی و نتیجهگیری از مباحث مربوطه در طول ترم

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:

منبع مطالعاتی:
.1

قوانین و مقررات حفاظت محیطزیست ،دو جلد داخلی و بینالمللی

.2

قوانین و مقررات وزارت نیرو

