
 

 بهداشت دانشکده

 )نظری(کلیات پسماند طرح درس
 محیطبهداشت مهندسی  پیوستهکارشناسی  چهارمدانشجویان ترم  :مخاطبان                               کلیات پسماند عنوان درس :

 ها چهارشنبه  02-01  ر:ساعت پاسخگویی به سوالات فراگی                                          نظری  واحد 2 :تعدادواحد

 89 -89سال تحصیلی  دومیمسال ن هرهفته شنبه سهروزهای  02الی  01عت سا:   زمان ارائه درس

 ( مهندسی بهداشت محیطPh.Dدکتری تخصصی ) -دکتر امیرحسین نافذ :مدرس

 ندارد :س  پیش نیازودر

 

 هدف کلی درس :

، پسماند، منابع تولید پسماند اشتی و زیست محیطیو مخاطرات بهد اهمیت اقتصادی آشنائی دانشجویان با

، روشهای نمونه برداری از پسماندو روشهای کاهش آن، خواص فیزیکی و شیمیایی  پسماندنرخ تولید 

  پسماند، روشهای بازیابی و دفع پسماند، روشهای مختلف جمع آوری و حمل و نقل پسماند

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(

 پسماندمدیریت ، اصطلاحات و کلیات مقدمه .0

 و انواع پسماند دیمنابع تول .2

 مدیریت پسماند و عناصر موظف در مدیریت پسماند .3

 کمینه سازی پسماند و روشهای کاهش پسماند در مبدا تولید .4

 مشخصات فیزیکی، شیمیائی و زیستی پسماند .5

 مدیریت پسماندهای خطرناک موجود در پسماند شهری .6

 پسماندذخیره سازی و پردازش در مبدا تولید  جابجائی و تفکیک، .9

 جمع آوری پسماند  .9

 و نقل پسماند انتقال و حمل  .8

 پردازش و بازیافت پسماند .01

 دفن بهداشتی و دفن ایمن پسماند  .00

 )بیوگاز(هضم بی هوازی و  (کمپوست)تولید کود آلی .02

 پسماندسوزاندن  .03

  یمارستانیب یپسماند ها تیریمد .04

 جنبه های بهداشتی پسماند  .05



 قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی مرتبط با پسماند)ملی و بین المللی( .06

 فیارائه تکال -ییامتحان نها .09

 

 هدف کلی جلسه اول:

  پسماندمدیریت مقدمه، اصطلاحات و کلیات  -0

 اهداف ویژه جلسه اول:

 را تعریف کنند. پسمانددانشجویان بتوانند  -0-0

 را توضیح دهند. رانیپسماند در جهان و ا تیریمد یخیتار ریسدانشجویان بتوانند  -0-2

را  بیماریهای منتقله و مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از پسمانددانشجویان بتوانند  -0-3

 توضیح دهند.

 

 هدف کلی جلسه دوم:

  و انواع پسماند دیمنابع تول -0

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 .را نام ببرند پسمانددانشجویان بتوانند منابع تولید  -0-0

 کنند. یرا طبقه بندپسماند  دیبتوانند منابع تول انیدانشجو -0-2

 را توضیح دهند.پسماند  دیمنابع تولاز  دانشجویان بتوانند خصوصیات هر طبقه -0-3

 و خصوصیات آنها را نام ببرند. پسماندانواع دانشجویان بتوانند  -0-4

 پسماند را توضیح دهند. و کیفت کمیتدانشجویان بتوانند  -0-5

سرانه و ترکیب یا درصد اجزای تشکیل دهنده پسماندهای شهری و تفاوت آن در بتوانند دانشجویان       -0-6

 را توضیح دهند.کشورهای مختلف 

  

 هدف کلی جلسه سوم:

  مدیریت پسماند و عناصر موظف در مدیریت پسماند -0

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 دهند. حیرا توض پسماند جامع تیریمدمفهوم بتوانند  انیدانشجو -0-0

 دهند. حیرا توض پسماندجامع  تیریبتوانند عناصر موظف در مد انیدانشجو -0-2

 دهند. شرحرا  پسماندجامع  تیریمد اولویتهایبتوانند  انیدانشجو -0-3
 

 هدف کلی جلسه چهارم:

  دیکاهش پسماند در مبدا تول یپسماند و روشها یساز نهیکم -0

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 دهند. حیاند را توضپسم یساز نهیکماهمیت بتوانند  انیدانشجو -0-0

 دهند. حیرا توض دیکاهش پسماند در مبدا تول یبتوانند روشها انیدانشجو -0-2

 حیرا توض دیکاهش پسماند در مبدا تول و پسماند تفاوت روشهای کمینه سازیبتوانند  انیدانشجو -0-3

 دهند.

 
 هدف کلی جلسه پنجم:



  مشخصات فیزیکی، شیمیائی و زیستی پسماند -0

 :اهداف ویژه جلسه پنجم

 دهند. حیپسماند را توض یستیو ز یائیمیش ،یکیزیبتوانند مشخصات ف انیدانشجو -0-0

در مراحل مختلف پسماند  یستیو ز یائیمیش ،یکیزیمشخصات فاهمیت بتوانند  انیدانشجو -0-2

 دهند. حیرا توضمدیریت پسماند 

 حیا توضر پسماند یستیو ز یائیمیش ،یکیزیف لیو تبد رییتغروشهای مختلف بتوانند  انیدانشجو -0-3

 دهند.
 

 هدف کلی جلسه ششم:

  یخطرناک موجود در پسماند شهر یپسماندها تیریمد -0

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 دهند. حیخطرناک را توض یبتوانند مشخصات پسماندها انیدانشجو -0-0

 کنند. یخطرناک را طبقه بند یبتوانند پسماندها انیدانشجو -0-2

 کنند. نییخطرناک را تع یپسماندها یجمع آور یمناسب برا یبتوانند روشها انیدانشجو -0-3

 کنند. یخطرناک را طبقه بند یدفع پسماندها یبتوانند روشها انیدانشجو -0-4

 خطرناک را نام ببرند. یپسماندها تیریمد یمورد نظر برا یبتوانند پارامترها انیدانشجو -0-5
 

 هدف کلی جلسه هفتم:

  پسماند دیو پردازش در مبدا تول یساز رهیذخ ک،یو تفک یجابجائ -0

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 دیو پردازش در مبدا تول ذخیره موقت، کیو تفک یجابجائدانشجویان بتوانند انواع روشهای  -0-0

 را توضیح دهند. پسماند

 پسماند دیو پردازش در مبدا تول ذخیره موقت، کیو تفک یجابجائ یبتوانند روشها انیدانشجو -0-2

 کنند. نییمناطق مختلف تع یرا برا

 پسماند دیو پردازش در مبدا تول ذخیره موقت، کیو تفک یجابجائ ینند روشهابتوا انیدانشجو -0-3

 دهند. حیرا توض یو صنعت یتجار ساتیدر تاس و یدر مناطق مسکون

 ذخیره موقت، کیو تفک یجابجائ یمورد نظر در انتخاب روشها یبتوانند پارامترها انیدانشجو -0-4

 دهند. حیرا توض پسماند دیو پردازش در مبدا تول
 

 هدف کلی جلسه هشتم:

 پسماند  یجمع آور -0

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 دهند. حیرا توضپسماند  یجمع آور یموجود برا یستمهایبتوانند انواع س انیدانشجو -0-0

 کنند. نییرا تعپسماند  یجمع آور یروش مناسب برا ط،یبتوانند با توجه به شرا انیدانشجو -0-2

 را نام ببرند.پسماند  یجمع آور یانتخاب روشها یمورد نظر برا یبتوانند پارامترها انیدانشجو -0-3

 کنند. نییرا تع پسماند یجمع آور یبرا تجهیزات و نیازهای نیروی انسانیبتوانند  انیدانشجو -0-4

 .انجام دهندرا  پسماند یجمع آور یستمهایس لیو تحل هیتجزبتوانند  انیدانشجو -0-5

 .ندتعیین کنرا  پسماند یجمع آور مسیرهایبتوانند  انیدانشجو -0-6

 

 امتحان میان دوره )با هماهنگی اداره آموزش(



 

 هدف کلی جلسه نهم:

 انتقال و حمل و نقل پسماند   -0

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 را توضیح دهند. انتقال و حمل و نقل پسماندضرورت دانشجویان بتوانند  -0-0

 دهند. حیرا توض پسماندحمل و نقل  یموجود برا یستمهایبتوانند انواع س انیدانشجو -0-2

 را توضیح دهند. انتقال پسماند یستگاههایانواع ادانشجویان بتوانند  -0-3

 را توضیح دهند. انتقال پسماند یابزار و روشهادانشجویان بتوانند  -0-4

 دهند. شرحرا  انتقال و حمل و نقل پسماندبرای  یطراح یهایازمندیندانشجویان بتوانند  -0-5

 کنند. نییرا تع پسماندحمل و نقل  یروش مناسب برا ط،یبتوانند با توجه به شرا انیدانشجو -0-6
 

 هدف کلی جلسه دهم:

  پسماند افتیپردازش و باز -0

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 دهند. حیپسماند را توض افتیپردازش و بازاهمیت بتوانند  انیدانشجو -0-0

 دهند. حیپردازش پسماند را توضمراحل بتوانند  انیدانشجو -0-2

 دهند. حیپسماند را توض افتیبازد و استفاده مجد انواع روشهایبتوانند  انیدانشجو -0-3

 .از نظر اقتصادی بررسی کنندپسماند را  افتیپردازش و بازسیستمهای بتوانند  انیدانشجو -0-4

 .را شرح دهند پسمانداجزا مختلف  برای افتیپردازش و بازسیستمهای بتوانند  انیدانشجو -0-5
 

 هدف کلی جلسه یازدهم:

 پسماند  منیو دفن ا یدفن بهداشت -0

 ژه جلسه یازدهم:اهداف وی

 را توضیح دهند. دفن بهداشتی اصولدانشجویان بتوانند  -0-0

 .طبقه بندی کنندرا  دانشجویان بتوانند انواع روشهای دفن بهداشتی -0-2

دانشجویان بتوانند با توجه به شرایط، روش مناسب برای انتخاب روش دفن بهداشتی را تعیین  -0-3

 کنند.

 را نام ببرند. نتخاب روشهای دفن بهداشتیبرای امعیارهای طراحی دانشجویان بتوانند  -0-4

را برای مواد زائد شهری  دفن بهداشتی یک محلملاحظات مکان یابی برای دانشجویان بتوانند  -0-5

 .شرح دهند

 را نام ببرند. دانشجویان بتوانند خصوصیات زمین مورد استفاده برای دفن بهداشتی -0-6

 را توضیح دهند. دفن بهداشتی محل برای یطیمح ستیز تیفیک شیپا اصولدانشجویان بتوانند  -0-9

 دهند. انجامرا  دفن بهداشتی محل جانمائی و طراحی مقدماتی یکدانشجویان بتوانند  -0-9

 دهند. شرحرا  دفن بهداشتی محل اصول راهبری و بهره برداری ازدانشجویان بتوانند  -0-8

را  بهداشتی دفن محل یلیپس از تعط یو مراقبتها یلیتعط نکات مربوط به دانشجویان بتوانند  -0-01

 دهند. شرح

 

 هدف کلی جلسه دوازدهم:

  و هضم بی هوازی )بیوگاز( (کمپوست)تولید کود آلی  -0

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:



 دهند. حیرا توض پسمانداز کمپوست  دیتول یموجود برا یبتوانند انواع روشها انیدانشجو -0-0

 کمپوست را نام ببرند. دیتول یانتخاب روشها یمورد نظر برا یبتوانند پارامترها انیدانشجو -0-2

 دهند. حیرا توض پسماندکمپوست از ورمی  دیتولنحوه بتوانند  انیدانشجو -0-3

 دهند. حیرا توض وگازیب دیتول ندیبتوانند فرآ انیدانشجو -0-4

 دهند. حیرا توض هضم بی هوازی با جامدات پائین و بالا ندیبتوانند فرا انیدانشجو -0-5
 

 هدف کلی جلسه سیزدهم:

 اندسوزاندن پسم -0

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 دانشجویان بتوانند روشهای مختلف سوزاندن مواد زائد را توضیح دهند. -0-0

بازیافت انرژی ناشی از احتراق زائدات را طبقه برای تولید و دانشجویان بتوانند روشهای مختلف  -0-2

 بندی کنند.

 دانشجویان بتوانند روشهای مناسب برای احتراق زائدات را تعیین کنند. -0-3

 دانشجویان بتوانند روشهای مختلف تعیین ارزش حرارتی مواد زائد را طبقه بندی کنند. -0-4

 سوزها را نام ببرند. پسمانددانشجویان بتوانند روشهای مختلف کنترل آلاینده های ناشی از  -0-5

 را بیان کنند. به گاز کردن لیتبد و زیرولی، پلاسما، پیپسماند سوزتفاوتهای  دانشجویان بتوانند -0-6

 انواع پسماند سوز و اجزای آنها را توضیح دهند. جویان بتواننددانش -0-9

 

 هدف کلی جلسه چهاردهم:

  های بیمارستانی پسماندمدیریت  -0

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 کنند. یرا طبقه بند یمارستانیب یبتوانند پسماند ها انیدانشجو -0-0

 .دهند حیرا توض یمارستانیب یبتوانند مشخصات پسماند ها انیدانشجو -0-2

 دهند. حیرا توض یمارستانیب یپسماند ها یمختلف جمع آور یبتوانند روشها انیدانشجو -0-3

 دهند. حیرا توض یمارستانیب یو دفع پسماند ها یخطر ساز یمختلف ب یبتوانند روشها انیدانشجو -0-4

 گندزدائی و استریلیزاسیون را طبقه بندی و مقایسه کنند. مختلف یبتوانند روشها انیدانشجو -0-5

 را توضیح دهند.  و ...( دروکلاویبه کمک بخار آب )اتوکلاو، ه ونیزاسیلیبتوانند استر انیدانشجو -0-6

 را توضیح دهند. با پرتو یگندزدائ و با گاز ونیزاسیلیبتوانند استر انیدانشجو -0-9

 نکات مربوط به راهبری اتوکلاو و سایر روشهای گندزدائی را تشریح کنند.  بتوانند انیدانشجو -0-9

 

 پانزدهم:هدف کلی جلسه 

 پسماند  یبهداشت یجنبه ها -0

 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

  را توضیح دهند. لیلندف یمنیو ا یبهداشت یجنبه ها بتوانند انیدانشجو -0-0

 را توضیح دهند. کمپوست کردن یمنیو ا یبهداشت یجنبه ها بتوانند انیدانشجو -0-2

  توضیح دهندرا پسماند  سوزاندن یمنیو ا یبهداشت یجنبه ها بتوانند انیدانشجو -0-3

 را توضیح دهند. پسماند حیصح تیریعدم مد یمنیو ا یبهداشت یجنبه ها بتوانند انیدانشجو -0-4
 

 هدف کلی جلسه شانزدهم:



 قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی مرتبط با پسماند)ملی و بین المللی( -0

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 ایران و آئین نامه اجرائی مربوط به آن را توضیح دهند. قانون مدیریت پسماند بتوانند انیدانشجو -0-0

 آئین نامه اجرائی پسماندهای بیمارستانی را توضیح دهند. بتوانند انیدانشجو -0-2

 موارد مطرح در کنوانسیون بازل را توضیح دهند. بتوانند انیدانشجو -0-3
 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 تکالیفارائه  -امتحان نهایی -0

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 جمع بندی مطالب و ارزشیابی -0-0

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. هاآن مخاطرات بهداشتی و زیست محیطیرا تعریف کرده و  انواع پسماند -0-2

 را تشریح کند. مفهوم مدیریت پسماند و عناصر موظف آن -0-3

 د.را توضیح ده پسماندوشیمیائی و میکربی ی روشهای نمونه برداری و آزمایشات فیزیک -0-4

 را شرح دهد. بازیابی و بازیافت پسماندروشهای انواع  -0-5

 را شرح دهد. پسماندهای ویژه و خطرناک و روشهای مدیریت آنها -0-6

 را شرح دهد. روشهای استحصال انرژی از پسماند -0-9

 را شرح دهد. روشهای دفع پسماند -0-9

 

 

 منابع:
1- Lund Herbert (2000), Recycling handbook 2nd ed. McGraw-Hill. 
2- Worrell William A, Vesilind P, Aarne (2016), Solid Waste Engineering: A 

Global Perspective, CL Engineering; 3rd edition. 

3- Rogoff Marc J (2013), Solid Waste Recycling and Processing: Planning of 

Solid Waste Recycling Facilities and Programs, 2nd edition, William 

Andrew. 

4- Sell Nancy J (1992), Industrial Pollution Control, Wiley; 2nd edition. 

5- Salomon W., Forsther U (1988), Chemistry and biology of solid waste, 

springer-verlag. 

6- Cox Doye. B (2005), Hazardous Materials Management, Academy of 

Certified Hazardous. 

7- Pichtel J., (2014), Waste management practices: municipal, hazardous, and 

industrial, CRC Press; 2nd edition. 

8- Diaz Luis F., Bertoldi M.de, Bidlingmaier W (2007), Compost science and 

technology-(Waste management series; V.8), 1st edition-Elsevier Science. 

  

(، فرهنگ تشریحی اصطلاحات مدیریت مواد زائد جامد، 0399تیان محمد، دولتشاهی شیدوش )ملکو -8

 ناشر: بوتیمار و مترجمان، کرمان.

 تهران. ، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی2و  0جلد  جامد مواد زائد. (0398)قاسمعلی عمرانی -01

مد، یغمائیان کامیار، چوبانوگلوس جورج، تیسن هیلاری، ویجیل ساموئل، مترجمین: حسینی مح -00



(، مدیریت جامع پسماند: اصول مهندسی و 0399جعفرزاده حقیقی فرد نعمت الله، بهرامی حمیده)

 مسائل مدیریتی، نشر: خانیران.

کریت فرانک، چوبانوگلوس جورج، مترجمین: مهدی پور عطائی خسرو، خلیلی اشرف، خانی محمدرضا،  -02
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 بحث گروهیپرسش و پاسخ، سخنرانی،  روش تدریس:

 ویدئو پروژکتور -وایت برد وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

  در طول ترم 01 کتبی ائلحل مس

حضور فعال در 

 کلاس

مشارکت در 

 بحثهای گروهی

  در طول ترم 01

  میان ترم 21 کتبی آزمون میان ترم

  پایان ترم 61 کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مرتب و به موقع در کلاس  -0

 مشارکت در بحثهای گروهی -2

 ه شدهانجام تکالیف ارائ -3

 تکالیف و حل مسائل ارائه گزارشهای مربوط به  -4

دکتر  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول  دکتر پیرصاحب نام و امضای مدیر گروه:  دکتر نافذ نام و امضای مدرس:

 حسینی

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 )نظری( کلیات پسماند :جدول زمانبندی درس

 02الی  01عت شنبه ها سا سه روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

0 06/00/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ مقدمه، اصطلاحات و کلیات مدیریت پسماند

2 23/00/0389 
 

 افذدکتر امیرحسین ن و انواع پسماند دیمنابع تول

3 31/00/0389 
 

مدیریت پسماند و عناصر موظف در مدیریت 

 پسماند
 

 دکتر امیرحسین نافذ

4 9/02/0389 
 

کمینه سازی پسماند و روشهای کاهش پسماند 

 در مبدا تولید

 

 دکتر امیرحسین نافذ

5 04/02/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند یستیو ز یائیمیش ،یکیزیمشخصات ف

6 20/02/0389 
 

خطرناک موجود در پسماند  یپسماندها تیریمد

 یشهر

 دکتر امیرحسین نافذ

9 21/0/0389 
 

و پردازش در مبدا  یساز رهیذخ ک،یو تفک یجابجائ

 پسماند دیتول

 دکتر امیرحسین نافذ

9 29/0/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند یجمع آور

  امتحان میان دوره )باهماهنگی اداره آموزش(  

8 3/2/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ انتقال و حمل و نقل پسماند  

01 01/2/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند افتیپردازش و باز

00 09/2/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند منیو دفن ا یدفن بهداشت

02 24/2/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ (و هضم بی هوازی )بیوگاز (کمپوست)تولید کود آلی 

03 30/2/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ سوزاندن پسماند

04 9/3/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ یمارستانیب یپسماند ها تیریمد

05 
 

20/3/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند یبهداشت یجنبه ها

06 29/3/0389 
 

مرتبط با  یاجرائ ینامه ها وهینامه ها و ش نیآئ ن،یقوان

 (یالملل نیو ب ی)مل پسماند

 دکتر امیرحسین نافذ

09 26/4/0389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ تکالیفارائه  -ییامتحان نها

 


