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 -1مشخصات مدرس
نام و نام خانوادگی مدرس :علی سردارشهرکی

رشته تحصیلی :اقتصاد کشارزی

ایمیلA.shahraki65@gmail.com :

شماره تماس90292410190 :

گروه آموزشی :علوم اقتصادی

 -2مشخصات درس
عنوان درس به طور کامل:
نوع درس :تئوری

عملی 

کار آموزی

تعداد واحد:
زمان شروع کالس:

زمان خاتمه کالس:

تاریخ امتحان میان ترم:

پایان ترم:

 -3ارزشیابی کالس
مراحل ارزشیابی

تکوینی

مرحله ای 

فعالیت دانشجو در کالس 2 :نمره
امتحان میان ترم اول:

 4نمره

امتحان میان ترم دوم:

 4نمره

کوئیزهای انجام شده :

 2نمره

امتحان پایان ترم:

 29نمره

نوع امتحان میان ترم:

شفاهی 

تشریحی 

چند گزینه ای 

صحیح و غلط 

نوع امتحان پایان ترم:

شفاهی 

تشریحی 

چند گزینه ای 

صحیح و غلط 

 -4منابع
 -1 :دنیای بیکران :اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار (مولف :پیرس و وافورد)
)2- World without end: economics, environment, and sustainable development (Piers & Kerry

 -5برنامه درس
زیر بخش مربوطه

شماره جلسه تشکیل کالس

رئوس مطالب

جلسه اول

مفهوم و ماهیت پایداری

 مفاهیم اولیه پایداری در کشاورزی

جلسه دوم

مفهوم و ماهیت پایداری

 مفاهیم اولیه پایداری در توسعه

جلسه سوم

اهداف توسعه پایدار

 اهداف و استراتژی های توسعه در کشورهای جهان سوم

جلسه چهارم

اهداف توسعه پایدار

 اهداف و استراتژی های توسعه در کشورهای توسعه یافته

جلسه پنجم

نظریه های توسعه پایدار

 نظریه های صاحب نظران توسعه در ارتباط با پایداری

جلسه ششم

نظریه های توسعه پایدار

 تئوری های موجود در جریان توسعه و بررسی ارتباط آنها

جلسه هفتم

توسعه اقتصادی و توسعه پایدار

 ارتباط توسعه اقتصادی و توسعه پایدار و شاخص های آن

جلسه هشتم

توسعه اقتصادی و توسعه پایدار

 توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی و توسعه کشاورزی

جلسه نهم

انواع پایداری در کشاورزی

جلسه دهم

روستا و توسعه

جلسه یازدهم

پایداری کشاورزی

 بررسی عوامل موثر بر پایداری کشاورزی

جلسه دوازدهم

اندازه گیری پایداری

 شاخص های اندازه گیری پایداری کشاورزی

جلسه سیزدهم

پایداری و محیط زیست

 شاخص های اندازه گیری پایداری در محیط زیست

جلسه چهاردهم

پایداری و منابع طبیعی

 پایداری و منابع طبیعی و ارتباط آنها

جلسه پانزدهم

تجربیات دیگر کشورها

 بررسی تجربیات و سوابق در کشورهای توسعه یافته

جلسه شانزدهم

تجربیات دیگر کشورها

 بررسی تجربیات و سوابق در کشورهای در حال توسعه

 پایداری اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی
 نقش روستا و توسعه کشاورزی



