تٌام خذا
« فرم طرح درس »
داًطکذُ :انرژی و محیط زیست

گرایص :حقوق محیط زیست

رضتِ :حقوق محیط زیست

هقطغ…:دکتری

ًام درس :حقوق منابع طبیعی( آب) تؼذاد ٍاحذ ًظری 2 :تؼذاد ٍاحذ ػولی …… :ػٌَاى درس پیطٌیاز:
ًام هذرس :دکتر داریوش کریمی توام ٍقت ً یوِ ٍقت  هذػَ

هحل ترگساری :کالس آزهایطگاُ 

ّذف کلی درس :تررسی اضٌایی تا ًظریات ،تاریخچِ ٍ فلسفِ حقَق هٌاتغ طثیؼی  ،تحَالت تاریخی حقَق ٍ سازهاًْای هٌاتغ طثیؼی

رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

فلسفِ طثیؼت ،جایگاُ اًساى در ًظام خلقت ٍ راتطِ تا طثیؼت

ّفتِ دٍم

هثاًی حقَق هَجَداتً ،ظریِ ارزش راتی ٍ ارزش اػتثاری

ّفتِ سَم

حقَق طثیؼی ٍ ًظریِ تثؼیت از طثیؼت

ّفتِ چْارم

تررسی ٍ ًقذ ًظریِ پیرٍی از طثیؼت ،قَاًیي طثیؼت کیْاًی ٍ طثیؼت ٍحطی

ّفتِ پٌجن

تررسی ٍ ًقذ ًظریِ احترام تِ طثیؼت ٍ اخالقیات هحیط زیست

ّفتِ ضطن

اصَل حقَق هٌاتغ طثیؼی :اصل حاکویت دٍلت ،اصل هالکیت ،اصل تْرُ ترداری ،اصل حفاظت هٌاتغ

ّفتِ ّفتن

سیر تاریخی تحَل حقَق هٌاتغ طثیؼی الف :کٌَاًسیًَْای تیي الوللی ب :قَاًیي داخلی

ّفتِ ّطتن

تحَالت قَاًیي تا دِّ  50ضوسی

ّفتِ ًْن

تحَالت ساختاری تا دِّ  50ضوسی

ّفتِ دّن

تطَر قَاًیي هٌاتغ طثیؼی پس از اًقالب اسالهی در حَزُ اراضی ،تٌَع زیستی

ّفتِ یازدّن

تطَر قَاًیي در حَزُ هٌاتغ آب ّای داخلی ٍ دریایی

ّفتِ دٍازدّن

تازدارًذگی قَاًیي ًظریِ تراشدی اٍ کاهاًس

ّفتِ سیسدّن

هذل راتطِ تْرُ ترداری اقتصادی ٍحقَق هالکیت هٌاتغ

ّفتِ چْاردّن

تررسی ًوًَِ آرا قضایی هرتثط تا هٌاتغ طثیؼی

ّفتِ پاًسدّن

هرٍر هطالة ،رفغ اضکاالت ٍ اتْاهات

ّفتِ ضاًسدّن

اهتحاى

تَجِ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد .

ًحَُ ارزضیاتی فؼالیت داًطجَ در طی دٍرُ :هطارکت داًطجَیاى ٍ اهتحاى هیاى ترم تا  + %25اهتحاى پایاى ترم

هٌاتغ هطالؼاتی:
- 1یادداضت ّای کالس درس حقَق هياتغ طثیؼی دکتر داریَش کریوی
-2
-3
-4

