بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست

رشته :مدیریت محیطزیست

نام درس :حقوق و سیاست در مدیریت محیطزیست(پیشنیاز) تعداد واحد نظری2 :
نام مدرس :دکتر فرهاد دبیری

تمام وقت ■ نیمه وقت مدعو

گرایش- :

مقطع :دکتری

تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی کلی با مباحث حقوق و قانون

هفته دوم

نقش حقوق در روابط اجتماعی و مباحث حقوق عمومی

هفته سوم

تعاریف و مفاهیم حقوق محیطزیست ،سیر تاریخی رابطه انسان و محیطزیست

هفته چهارم

نحوه شکلگیری و توسعه حقوق بینالملل محیطزیست و کنفرانسهای زیست محیطی (از استکهلم تا ریو )20 +

هفته پنجم

آشنایی با معاهدات زیست محیطی و بررسی چند کنوانسیون مهم زیست محیطی

هفته ششم

اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران از منظر مدیریت محیطزیست

هفته هفتم

مباحث کلی حقوق ملی محیطزیست و ساختارهای مدیریتی -حاکمیتی در محیطزیست ایران

هفته هشتم

بررسی قوانین و مقررات حفاظت از محیطزیست انسانی و کنترل آلودگیها

هفته نهم

بررسی قوانین و مقررات حفاظت از محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی

هفته دهم

نحوه اعمال حقوق محیطزیست در دستگاههای ذیربط و موانع مدیریتی در این زمینه

هفته یازدهم

مباحث کلی سیاستگذاری و برنامهریزی در جهان و ایران

هفته دوازدهم

سابقه تاریخی برنامهریزی و سیاستگذاری در کشور تا به امروز

هفته سیزدهم

جایگاه سیاستهای زیست محیطی در قوانین برنامهای پس از انقالب اسالمی
تحلیل قانون برنامه پنجم توسعه و مقایسه آن با قوانین برنامههای توسعه گذشته (درصورت تصویب برنامه ششم ،برنامه اخیر مورد

هفته چهاردهم

تحلیل قرار خواهد گرفت)

هفته پانزدهم

ارزیابی برنامه قانون پنجم و رابطه آن با قوانین دائمی زیست محیطی از منظر اعمال سیاستهای زیست محیطی

هفته شانزدهم

جمع بندی مباحث و نتیجهگیری در زمینه تأثیر حقوق و سیاستها در مدیریت محیطزیست

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

مقدمات حقوق ،نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

.2

مبانی حقوق ،نوشته دکتر جالل الدین مدنی

