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 سرفصل درس شناخت محيط زيست

 هدف کلی:

 ها.ها و پروژهدر انجام طرحمالحظات محیط زیستی های گوناگون به رعایت افزایش حساسیت و توجه دانشجویان رشته

  اهداف ویژه:

  .زمینه کاری و تحصیلی شناخت علمی و عملی دانشجویان به ضرورت درک حفاظت از محیط زیست در .1

محیط زیست در  ای متخصصان حوزهمندی از خدمات مشاورهدانشجویان به مقوله حفاظت از محیط زیست از طریق بهرهدرک عمیق  .2

 ای و تخصصی خود. های حرفه فعالیت

  :ها مباحث یا سرفصلپ( 

  SOEهای گزارشات ها، معیارها و شاخصالمللی براساس سنجهموجود محیط زیست در سطح ملی/بینآشنایی با وضعیت  -

 های محیط زیستی( دستورالعملها، ضوابط و نامهالزامات قانونی برای حفاظت از محیط زیست )قوانین، آیینتبیین  -

ریزی توسعه، ، آمایش سرزمین و برنامهEIA/SEAریزی و مدیریت محیط زیست )مبانی مدیریت محیط زیست، ارزیابی اثرات محیطی/ برنامه -

 ها(حفاظت از منابع محیط زیستی شامل: آب، خاک، هوا، انرژی، زباله )روش

 های اجتماعی برای حفاظت خردمندانه و داوطلبانه از محیط زیست ایهمسئولیت اجتماعی، وظایف شهروندی و نقش سرم -

 بازدید میدانی  -

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس وت( 
 غیرمستقیم و تعاملی انواع راهبردهای ید بر استفاده ازأکت

 : )پیشنهادی( ارزشیابیراهبردهای ث( 

 درصد 07   سال نیمهای کالسی در طول  فعالیت

 درصد 07     سال نیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 :، به عنوان نمونهملزومات و تجهیزات متناسب با رشته دانشگاهی و گروه تخصصی انتخاب خواهند شد 

 یا و چند رسانه افزارهای تخصصی ویدیو پروژکتور، نرم

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 
 (. اکولوژی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران7030اردکانی، محمدرضا ) -

 انتشارات جهاد دانشگاهیمحمد غفوری. مشهد:  مظفر شریفی و (. مبانی بوم شناسی و مسائل محیط زیست. ترجمه7031جارویس، پیتر جی ) -

 شناخت محیط زیست عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Environmental Science عنوان درس به انگلیسی:

 نظری    پایه - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 
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