بنام خدا
« فرم طرح درس »
مقطع:دکتری تخصصی
رشته :مدیریت محیط زیست گرایش…… :
دانشکده:محیط زیست و انرژی
نام درس :مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای تعداد واحد نظری 2 :تعداد واحد عملی…… :
مدعو
تمام وقت  نیمه وقت
نام مدرس:دکتر حسین ذبیحی
عنوان درس پیشنیاز… :
محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
 -1آشنایی دانشجویان با تهدیدها و فرصت های مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای و آشنایی
با راهکار های ملی و بین المللی برای مدیریت خردمندانه محیط زیست شهری
 -2آشنایی دانشجویان با مباحث شهرسازی و مدیریت شهری و منطقه ای و ارتباط این مباحث با
مدیریت محیط زیست

رئوس مطالب
هفته اول
هفته دوم

هفته سوم
هفته
چهارم
هفته
پنجم
هفته ششم
هفته
هفتم
هفته
هشتم
هفته نهم

ارائه توضیحات در خصوص اهداف درس و سر فصل مطالب ارائه شده در طول ترم و
منابع و شیوه ارزشیابی دانشجویان -آشنایی با مفاهیم مدیریت  ,مدیریت محیط
زیست ,مدیریت شهری  ,مدیریت منطقه ای  ,مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
توسعه و شهرنشینی  -توسعه پایدار و شهر ها -زمینه های ناپایداری و بحرانهای
زیست محیطی ناشی از توسعه شهری در ایران ( اثرات توسعه شهری بر منابع طبیعی و
محیط زیست کشور – بر کشاورزی کشور – بر مصرف انرژی در کشور – بر کیفیت زندگی
)
پی آمدهای زیست محیطی توسعه شهری ( آلودگی آب و هوا در شهر – مواد زائد شهری
– آلودگی صدا در شهر )  -مشکالت و بحرا نهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناشی
از توسعه شهری
مشکالت عمده طرح های جامع و تفصیلی شهری با تاکید بر مفاهیم مدیریت محیط زیست
شهری و منطقه ای
مشکالت اصلی برنامه ریزی شهری و مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای در جهان
مشکالت اصلی برنامه ریزی شهری و مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای در ایران
آشنایی با نظریات نوین شهرسازی مرتبط با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای –
نظریه عناصر کالبدی دکتر منوچهر مزینی
ادامه نظریات نوین شهرسازی مرتبط با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای –
نظریه فازی شهری دکتر حسین ذبیحی
مدیریت زیست محیطی شهری در کشور برای نیل به توسعه پایدار ( وضعیت در کشورهای
در حال توسعه – مدیزیت فضاهای درون و برون شهری – مدیریت محیط انسان ساخت )

هفته دهم

شهر های پایدار در کشور های در حال توسعه  -سیاست های بار گزاری ( جمعیت ,
صنعتی و خدماتی  ,منابع و نهاده های زیست محیطی ) در شهرهای کشور

هفته
یازدهم
هفته
دوازدهم

معیار های زیست محیطی برای طرحهای توسعه شهری  -معیار های کاهش پی آمد های
زیست محیطی توسعه شهری بر محیط های روستائی

هفته
سیزدهم
هفته
چهاردهم
هفته
پانزدهم
هفته
شانزدهم

ساز و کارهای قانونی پایدار برای حفاظت از محیط زیست شهری – ارائه تحقیق
دانشجویان و بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن
به مقاالت علمی پژوهشی و بین المللی
نا برابری های موجود در زمینه محیط زیست شهری – ارائه تحقیق دانشجویان و بحث
و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن به مقاالت علمی
پژوهشی و بین المللی
حاشیه نشینی و ناپایداری توسعه شهری  -ارائه تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی
نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی تبدیل آن به مقاالت علمی پژوهشی و
بین المللی
راه کارها و پیشنهادات جهت مدیریت مطلوب محیط زیست شهری و منطقه ای  -ارائه
تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و چگونگی
تبدیل آن به مقاالت علمی پژوهشی و بین المللی
ارائه تحقیق دانشجویان و بحث و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق ارائه شده و
چگونگی تبدیل آن به مقاالت علمی پژوهشی و بین المللی

توجه:

در صورت

تغییر مباحث

و

نحوه

تدریس

به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت

درس

در هر نیمسال الزم است

فرم مربوطه مجددا توسط استاد

محترم تکمیل و جهت

واحد قرار گیرد.

سرفصل درس :
 آشنایی با مفاهیم مدیریت  ,مدیریت محیط زیست ,مدیریت شهری  ,مدیریت منطقه ای  ,مدیریتمحیط زیست شهری و منطقه ای
 توسعه و شهرنشینی توسعه پایدار و شهر هازمینه های ناپایداری و بحرانهای زیست محیطی ناشی از توسعه شهری در ایران ( اثرات توسعهشهری بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور – بر کشاورزی کشور – بر مصرف انرژی در کشور – بر
کیفیت زندگی )
 پی آمدهای زیست محیطی توسعه شهری ( آلودگی آب و هوا در شهر – مواد زائد شهری – آلودگیصدا در شهر )
 مشکالت و بحرا نهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه شهری مشکالت عمده طرح های جامع و تفصیلی شهری با تاکید بر مفاهیم مدیریت محیط زیست شهری ومنطقه ای
 مشکالت اصلی برنامه ریزی شهری و مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای در جهان مشکالت اصلی برنامه ریزی شهری و مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای در ایران آشنایی با نظریات نوین شهرسازی مرتبط با مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای مدیریت زیست محیطی شهری در کشور برای نیل به توسعه پایدار ( وضعیت در کشورهای در حالتوسعه – مدیزیت فضاهای درون و برون شهری – مدیریت محیط انسان ساخت )
 شهر های پایدار در کشور های در حال توسعه سیاست های بار گزاری ( جمعیت  ,صنعتی و خدماتی  ,منابع و نهاده های زیست محیطی ) درشهرهای کشور
 معیار های زیست محیطی برای طرحهای توسعه شهری معیار های کاهش پی آمد های زیست محیطی توسعه شهری بر محیط های روستائی ساز و کارهای قانونی پایدار برای حفاظت از محیط زیست شهری نا برابری های موجود در زمینه محیط زیست شهری-

حاشیه نشینی و ناپایداری توسعه شهری

 -راه کارها و پیشنهادات جهت مدیریت مطلوب محیط زیست شهری و منطقه ای

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 تهیه مقاالت علمی پژوهشی وتخصصی ارائه شده از سوی استاد و دانشجو مشارکت دانشجویان در مباحث درسی و ارائه تحقیقات دانشجویان -امتحان کتبی

منابع مطالعاتی:
 -1معیار ها و ضوابط توسعه پایدار شهری  ,وزارت راه و شهرسازی 1131 ,
 -2کنکاشی در نظریه ها  ,تئوری ها و اقدامات شهرسازی و معرفی برنامه ریزی فازی شهری ,
دکتر حسین ذبیحی ,انتشارات جهاد دانشگاهی 1131 ,
 -1مجموعه مباحث و روش های شهرسازی – محیط زیست در برنامه ریزی منطقه ای و شهری ,کامبیز
بهرام سلطانی  ,مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 1131 ,
 -4مدیریت شهری  ,دکتر نوید سعیدی رضوانی و همکاران  ,انتشارات تیسا 1132 ,
 -5مراجعه به منابع و

مقاالت جدید و مراجعه به سایت های معتبر بین المللی

