بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابع طبیعی و محیط زیست رشته :مدیریت محیط زیست
نام درس :مبانی اقتصاد محیط زیست
نام مدرس :دکتر زهرا عابدی

تعداد واحد نظری3 :
تمام وقت  نیمه وقت مدعو

گرایش :اقتصاد محیط زیست
تعداد واحد عملی... :

مقطع :دکتری
عنوان درس پیشنیاز......... :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آموزش مبانی نظری و کاربردی اقتصاد محیط زیست.
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات اقتصاد محیطزیست ،اهمیت اقتصاد ومحیطزیست ،نظام اقتصادی ومحیطزیست ،رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،توسعه پایدار

هفته دوم

تکنولوژی و محیط زیست ،تکنولوژی مناسب ،اثرات تکنولوژی بر محیط زیست

هفته سوم

مباحث مهم ارائه شده در اجالس  ،)1992( Rioمباحث مهم ارائه شده در اجالالس  ،)2002( Rio+10مباحالث مهالم ارائاله شالده در
اجالس .)2012( Rio+20

هفته چهارم

ناپایداری تولید ،توزیع و مصرف ،تغییر اقلیم

هفته پنجم

ردپای اکولوژیک (شهری ،منطقه ای ،جهانی ،آب ،انرژی و )...

هفته ششم

حسابداری جریان مواد و انرژی ،ایزو 14051

هفته هفتم

برنامه ریزی سیاست گذاری زیست محیطی

هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم

مکانیزم بازار ،بازار رقابت کامل ،انحصار کامل ،الیگوپلی ،بررسی رفتار مصرف کننده و استخراج منحنی تقاضالا ،کشاله هالای قیمتالی-
درآمدی و متقاطع تقاضا ،اضافه رفاه مصرف کننده.
بررسی رفتار تولیدکننده ،توابع تولید ،هزینه ،درآمد ،استخراج منحنی عرضه ،کشه قیمتی عرضه ،اضافه رفاه تولیدکننده
شکست بازار ،کاالهای عمومی ،اثرات خارجی ،بررسی اثرات خارجی بر اضافه رفاه مصرف کننده و اضافه رفاه تولیدکننده ،هزینه ها و
منافع اجتماعی.
رویکرد و کنترل نظارت در حل مشکالت زیست محیطی ،استانداردهای زیست محیطی
راهکارهای اقتصادی در رفع مشکالت زیست محیطی ،مالیات سبز ،جریمه (مالیات بر واحد تولید) ،مالیات بر انتشار آلودگی ،مالیات بر

هفته دوازدهم

مصرف انرژی ،مالیات غیرمستقیم ،اعمال یارانه ها ،تکنولوژی پاک ،سیستم سالررده بازپرداخت،سیسالتم مزالوز آلالودگی قابالل تزالارت،
سیستم خرید و فروش مزوز آلودگی و...

هفته سیزدهم

ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی ،کمیابی و ارزشگذاری مواهب طبیعی و زیست محیطی ،طبقه بندی انواع ارزش های منابع طبیعالی و
زیست محیطی ،روش های مختلف ارزشگذاری منابع طبیعی و زیست محیطی.

هفته چهاردهم

بررسی مدل های ارزشگذاری منابع طبیعی و زیست محیطی ،روش های پیشگیرانه ،روش هزینه سفر.

هفته پانزدهم

روش ارزشگذاری مشروط ،روش هدانیک،روش انتقال منافع ،روش محاسبه ارزش جان انسان و ...

هفته شانزدهم

برآورد خسارت و روش های مرتبط به آن ،حسابداری سبز.

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:
 حضورفعال در کالس ،حل تمرین ،فعالیت های پژوهشی مرتبط با درس
 شرکت در مباحث مطرح شده در کالس
 امتحان پایان ترم
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