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رئوس مطالب
آشنایی با قوانین حفاظت محیطزیست در ایران ،اولین قانون مرتبط با محیطزیست در ایران ،قانون شکار ،قوانین ،آییننامههای اجرایی،

هفته اول

مصوبات شورای عالی محیطزیست
قوانین محیطزیست در برنامههای اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران

هفته دوم
هفته سوم

قوانین بهرهبرداری از محیطزیست ،تشکیالت مرتبط با محیطزیست از گذشته تاکنون
-

هفته چهارم

تبیین اهداف مدیریت محیطزیست ایران از دیدگاههای متفاوت مانند سازمان حفاظت محیطزیست ،اهداف هزاره سوم و اهداف
ریو۲۰+

هفته پنجم

مدیریت دولتی ،نقش وزارتخانهها و زیرمجموعههای وزارتی و سازمانهای مختلف در مدیریت محیطزیست از جمله بخش کشاورزی،
سازمان حفظ نباتات ،سازمان هواشناسی ،بخش راه و ترابری و صنعت و نفت و گاز و …

هفته ششم
هفته هفتم

آشنایی با محیطزیست ،منابع طبیعی و تاریخچه مدیریت آن در ایران ،آشنایی با تشکیالت ،سازمانها و ارگانهای حفاظت محیطزیست و

تعریف منابع طبیعی و تقسیمبندی منابع طبیعی در ایران ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ایران ،سازمان شیالت ایران ،تبیین
استراتژیهای منابع طبیعی ایران

-

استراتژیهای حفاظت محیطزیست ایران ،اقدامات انجام شده در گذشته ،آیا در مورد استراتژی محیطزیست مصوبات الزم وجود دارد؟

-

بررسی چالشها و کمبودهای قوانین محیطزیست در ایران ،آیا قوانین موجود کافی است؟ آیا قوانین جدید باید به تصویب برسد؟

هفته هشتم

اجرای قوانین محیطزیست در کشور چگونه است؟

هفته نهم

-

کنوانسیونهای بینالمللی محیطزیستی و پروتکلهای اجرایی آن

هفته دهم

-

ارائه برنامههای کوتاه مدت حفاظت محیطزیست ایران

هفته یازدهم -

ارائه روشهای مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست در خارج از ایران

هفته دوازد -
هم

بررسی روشهای تدوین ضوابط و استانداردهای مدیریت منابع آب ،خاک ،هوا ،مدیریت شهری

هفته سیزدهم-

زمانبندی پروژههای محیطزیستی ،بررسی انواع روشهای متداول زمانبندی ،زمانبندی عملیات و آشنایی با برنامههای زمانی

هفته چهارد -
هم

هزینههای اجرای طرحها و برنامهها و برآورد آنها ،برآورد منابع انسانی مورد نیاز طرحها و سایر امکانات

هفته پانزدهم
هفته شانزدهم-
توجه:

روشهای ارزیابی نیازهای اجتماعی ،استفاده از سرمایههای اجتماعی در مدیریت محیطزیست ،بهرهگیری از سازمانهای غیردولتی در
مدیریت محیطزیست.
جمعبندی مباحث ارائه شده در دوره و ارائه سمینار توسط دانشجویان

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط اس تاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی:
.1

