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هدف کلی درس :
آشنایی با مدیریت مناطق حفاظت شده و جمعیت های حیات وحش
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هفته اول

پیش گفتار ( آشنایی با سرفصلها ،مرور مفاهیم و تعاریف)

هفته دوم

حفاظت و مدیریت حیات وحش تعاریف و اصطالحات

هفته سوم

استراتژی های حفاظت ومدیریت حیات وحش

هفته چهارم

تاریخچه حفاظت محیط زیست در ایران و جهان

هفته پنجم

کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حفاظت تنوع زیستی

هفته ششم

معرفی  ،IUCNطبقه بندی IUCNبرای مناطق حفاظت شده و مقایسه آن یا طبقه بندی رایج در ایران

هفته هفتم

رویکرد انتخاب مناطق حفاظتی بر اساس نشانگر بودن ،در خطر بودن و سودمندی

هفته هشتم

روشهای انتخاب مناطق حفاظت شده -روشهای گونه محور

هفته نهم

روشهای انتخاب مناطق حفاظت شده -روشهای مبتی بر نقاط داغ ریستی

هفته دهم

روشهای انتخاب مناطق حفاظت شده -سایر روش های موجود

هفته یازدهم

اصول طراحی مناطق حفاظت شده( انداره ،شکل ،پیوستگی و)...

هفته دوازدهم

مدیریت مناطق تحت حفاظت ،چگونگی و اقدامات

هفته سیزدهم

مدیریت جمعیت های طبیعی حیات وحش  -ایجاد جمعیت هاي جدید Establishing New Populations

هفته چهاردهم

بررسی چندین مورد از نمونه های مدیریت مناطق حفاظت شده در ایران و جهان

هفته پانزدهم

ارائه پروژه عملی دانشجویان

هفته شانزدهم

جمع بندی و رفع اشکال

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:
پرسش و پاسخ در کالس درس ،شرکت در کارگروهی برای حل مسایل مطرح شده در کالس و ارایه پاسخ ها ،تحقیق و ارایه کالسی در خصوص یکی از
مساثل مورد بحث در کالس ،آزمون میان ترم ،آزمون پایان ترم
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