
 نام درس: توسعه پایدار و محیط زیست در اروپا

 ایدوره: دکتری مطالعات منطقه

 

 اهداف کالس:

 فهم مفاهیم پایه توسعه پایدار و محیط زیست  -

 شناخت نظریه های حاکم بر توسعه ئایدار و محیط زیست -

 اروپاتوانمندسازی دانشجویان برای بحث در مورد منازعات توسعه پایدار و محیط زیست  -

 آشنا کردن دانشجویان با عقاید استراتژیک برای ارتقای کارآیی و تاثیر سیاست های توسعه پایدار و محیط زیست  -

 ها(تفهیم چالش های توسعه پایدار و محیط زیست برای بخش خصوصی) مسئولیت اجتماعی شرکت -

 21تفهیم روابط پیچیده میان مشکالت اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی قرن  -

 انجام پروژه های انفرادی توسط دانشجویان که به بررسی دقیق یک مشکل در این باب بپردازد -

 :فهرست مطالب

 مقدمه بر تاریخ برانتلند, ریو، توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار -

 ها و شاخص های توسعه پایدارمفاهیم پایه و استراتژی  -

 کارایی و نوآوری در رشد سبز و اقتصاد چرخشی -

 کارآمدی، درآمد و نیروی کار، اصالح الگوهای مصرف و سبک زندگی -

 فقر و نابرابری -

 ابزارهای توسعه پایدار -

 حکمرانی، اموزش و نظام علمی -

 تغییرات آب و هوایی -

 تنوع زیستی  -

 های چند ملیتینقش شرکت -

 برنامه ریزی -

 

 منابع اصلی درس:

- Sustainable Development in Europe: Concepts, Evaluation and Applications, Edited by Uwe 

Schubert (Edward Elgar: Northampton,2007)  

- Schooling for Sustainable Development in Europe, edited by Rolf Jucker, Reiner Mathar ( 

Springer: New York, 2015) 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

The Sustainability Edge – how to drive top-line growth with triple-bottom-line thinking. Apte 

& Sheth. 2016. University of Toronto Press. 



Fostering Sustainable Behavior- an introduction to community-based social 

marketing.McKenzie-Mohr. 2015. New Society Publishers. 

The Responsible Company – what we’ve learned from Patagonia’s first 40 years. Chouinard 

& Stanley. 2012. Patagonia Books. 

 شیوه نمره دهی:  

 مشارکت در کالس  1۰٪

 پروژه اول  ۲۰٪

 پروژه دوم  ۲۰٪

 پروژه سوم  ۲۰٪

 امتحان پایان ترم  ۳۰٪

 

 تاپیک های هر هفته

 :هفته اولموضوع  
توضیح مفاهیم اصلی توسعه پایدار  و ابزارهای  

برمبنای بررسی گزارش  اندازه گیری پایداری  

 برانتلند 

 موارد مطالعه بیشتر دانشجویان
Emma Marris TED talk  

minhttps://www.ted.com/talks/emma_marris_nature_is_ Pollution 

Crash Course https://www.youtube.com/watch?v=kdDSRRCKMiI 

Brundtland Report  

HBR: Sustainability Key Driver or Performance Frontier 
 موضوع هفته دوم:

 تغییرات اب و هوایی

 مرتبط با هوا شامل :   مسایل
Ozone depletion 

Smog 
 شامل سالم آب دسترسی به مسایل مربوط به

Eutrophicationo 

Water quality/Pollution 

 استفاده بهینه از زمینه

 دفع پسماند

 

Banning DDT how citizen activists in WI led the way. Berry. 2014. 

- Living Planet Report. 2016 . 

 موضوع هفته سوم:

 :شامل در اروپا شهرها و جوامع پایدار
 تغییر الگوی مصرف در اروپا 

 انرژی و سوخت فسیلی

 بهینه سازی ساختمان ها 

 حمل و نقل  

 

 

The Responsible Company. Patagonia. 2012 

Kalundborg industrial ecology example: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yCYGOxnpSY 

  موضوع هفته چهارم:



 ارایه پروژه اول دانشجویان 

 موضوع هفته پنجم:

و نواوری در  تولید و مصرف مسئوالنه

 صنعت شامل:

ISO و سایر استانداردها 

 سیستم های مهمندسی و تحلیل مواد

 اعالمیه های تولید زیست محیطی

 مدیریت کربن

 چرخشی کردن تولید و سیستم 

 

LCA of Cascades Papers: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrJUpSiCOoU 

http://www.environdec.com/en/EPD-Search/ 

Making Threats – Biofears and Environmental Anxieties. 

Hartmann. 2005 

 موضوع هفته ششم:

 فقر و نابرابری در اروپا شامل
 اندازه گیری فقر و نابرابری 

 فقر و نابرابری   نظریه های جدید در

 سیاست گذاری های اروپا در فقر و نابرابری 

 

- The Working Poor in Europe: Employment, Poverty and 

Globalisation: edited by Hans-Jürgen Andreß, Henning 

Lohmann 

- Combating Poverty in Europe: Active Inclusion in a 

Multi-Level and Multi actor context. edited by Rune 

Halvorsen, Bjørn Hvinden 

 موضوع هفته هفتم:
 برابری جنسیتی و آموزشی در اروپا شامل 

 نظریه های جدید در برابری جنسیتی و اموزشی 

 وضعیت اروپا در این معیار 

 اری های اروپا در این حوزه سیاستگذ

 

- Gender Equality and the Media: A Challenge for Europe: 

edited by Karen Ross, Claudia Padovani 

- Gender Equality Policy in the European Union: A Fast 

Track to Parity for the New Member States: Ingrid Bego 

 ارایه پروژه دوم دانشجویان  موضوع هفته هشتم:

 موضوع هفته نهم:

 وضعیت بهداشت و رفاه در اروپا

- Health 2020: A European Policy Framework and 

Strategy for the 21st Century: World Health 

Organization 

- ealth Systems, Health, Wealth and Societal Well-

being: Assessing the Case. edited by Josep Figueras, 

Martin McKee 

 موضوع هفته دهم:
همکاری های منطقه ای در اهداف توسعه پایدار  

 و محیط زیست در اروپا 

Sustainable Development Policy: A European Perspective 

edited by Michael von Hauff, Claudia Kuhnke 

 :(Alex Steffen TED Talk موضوع هفته یازدهم:

https://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_f

uture 

https://www.bestcolleges.com/careers/business/sustainability/ 

Leadership for Environmental Sustainability edited by 

Benjamin W.  
 ارایه پروژه سوم دانشجویان  موضوع هفته دوازدهم:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrJUpSiCOoU
http://www.environdec.com/en/EPD-Search/
https://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_future
https://www.ted.com/talks/alex_steffen_sees_a_sustainable_future
https://www.bestcolleges.com/careers/business/sustainability/


 

 



 طرح نهایینام درس:  

 کارشناسیدوره:  

 

 اهداف کالس:

 افزایش توانمدی دانشجو برای نگاه جستجومحور به سیاست  -

 افزایش توانمندی دانشجو در جهت پژوهش علمی در سیاست -

 تحریک حس واکاوی و جستجو در مطالب علمی مرتبط با سیاست -

 تقویت توانایی نگارش علمی -

 آموزش مقدماتی روش پژوهش -

 :فهرست مطالب

 روند نگارش و پژوهش -

 نگارش عنوان علمی و پرسش صحیح -

 ادبیات پژوهش -

 تعریف پروژه و جستجوی نظام مند -

 تحلیل و نگارش -

 منابع پروژه -

 منابع نگارش -

 دسته بندی منابع  -

 

 منابع اصلی درس:

- Research & writing in international relations, Sharon Spray ( Longman: 

London,2015) 

- The Fundamentals of Political Science Research, Paul M. Kellstedt, Guy D. Whitten ( 

Cambridge: Nw York, 2012) 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

- Political Science Research in Practice, Akan Malici, Elizabeth Sue Smith ( Routledge: 

New York:2012) 

- Handbook of Research Methods and Applications in Political Science, Hans Keman, 

Jaap J. Woldendorp ( Edward Elgar: Northampton, 2016) 

- nderstanding Political Science Research Methods: The Challenge of Inference: 

Maryann Barakso, Daniel M. Sabet, Brian Schaffner( Routledge: New York, 2012) 

 تاپیک های هر هفته 



 موضوع هفته اول:

 ویژگی های نگارش در علوم سیاسی

 رویکردهای علمی در سیاست

 

 موضوع هفته دوم:

 تدوین عنوان پژوهشی

 

 موضوع هفته سوم:

 تدوین سوال پژوهشی

 

 

 چهارم:موضوع هفته  

 ادبیات پژوهش

 موضوع هفته پنجم:

 تعریف پروژه

 موضوع هفته ششم:

 ژهمنابع پرو

 موضوع هفته هفتم:

 شیوه های صحیح جستجو برای منابع 

 موضوع هفته هشتم:

 اندازه گیری

 موضوع هفته نهم:

 آمار توصیفی و گراف

 موضوع هفته دهم:

 آزمون فرضیه



 موضوع هفته یازدهم:

 های رگرسیونانواع روش  

 موضوع هفته دوازدهم:

 انواع روش های رگرسیون چند بعدی

 

 

 

 

 


