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 هدف کلی درس :

کی و شیمیایی خواص فیزیاندازه گیری ، زبالهنرخ تولید آشنائی علمی و عملی با روشهای مختلف تعیین 

و  بازیافت مختلف زباله، روشهای آنالیز تقریبی و نهائیزباله، روشهای نمونه برداری از زباله، روشهای مختلف 

 )با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه پسماند(زباله  کمپوست

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(

 در یک جامعه روشهای تعیین کمیت و سرانه پسماند  -1

 از پسماند نمونه برداریروشهای انواع  -2

 آنالیز تقریبی پسماند و تعیین خصوصیات فیزیکی -3

 لی پسمانداتعیین چگ -1

 تعیین ارزش حرارتی پسماند -:

 تعیین رطوبت و خاکستر و جامدات پسماند -1

 تولید کمپوست به روشهای مختلف  -9

 تولید ورمی کمپوست  -8

 ربی کود کمپوست(آزمایشات میکربی پسماند )کیفیت میک -8

 تعیین درصد کربن و ازت در نمونه های پسماند  -11

 و دما در توده کمپوست pH ،ECتعیین  -11

 روشهای تعیین میزان رسیدگی و تثبیت در کود کمپوست -12

 تعیین خطوط جمع آوری با توجه به مسائل فنی اقتصادی بر روی نقشه یک منطقه -13

 تعیین دانه بندی کود کمپوست تهیه شده -11

 وت بیوگاز و سایر پایلوتهای آموزشیساخت پایل -:1

 LandGemآموزش نرم افزار  -11

 امتحان عملیجمع بندی مطالب و  -19

 هدف کلی جلسه اول:



 روشهای تعیین کمیت و سرانه پسماند در یک جامعه  -1

 اهداف ویژه جلسه اول:

 کنند. توزین جمع آوری و به طور صحیحرا  پسماند تولیدیدانشجویان بتوانند  -1-1

در یک پسماند ، سرانه تولید پسماندبا توجه به جمعیت تحت پوشش و وزن نند دانشجویان بتوا -2-1

 .محاسبه کنند راجامعه 

 را توضیح دهند.پسماند عوامل موثر در تعیین سرانه تولید نقش دانشجویان بتوانند  -3-1

 

 هدف کلی جلسه دوم:

 انواع روشهای نمونه برداری از پسماند  -1

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 .جامد را توضیح دهند پسماندوانند انواع روشهای نمونه برداری از دانشجویان بت -1-1

جامد را انجام  پسمانددانشجویان بتوانند با توجه به اهداف مورد نیاز انواع روشهای نمونه برداری از  -2-1

 دهند.

 

 هدف کلی جلسه سوم:

 آنالیز تقریبی پسماند و تعیین خصوصیات فیزیکی  -1

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 ن بتوانند آنالیز تقریبی پسماند را به طور صحیح انجام دهند. دانشجویا -1-1

 .اندازه گیری کنندرا پسماند دانشجویان بتوانند خصوصیات فیزیکی  -2-1

 .جداسازی و توزین کنندجامد را  پسماند اجزا مختلفدانشجویان بتوانند  -3-1

را  .برای پسماند، ظرفیت نگهداری رطوبت، تخلخل و...تجهیزات تعیین چگالی دانشجویان بتوانند -1-1

 طراحی و تولید کنند.

 

 هدف کلی جلسه چهارم:

  تعیین چگالی پسماند -1

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 را به طور صحیح تعیین کنند. پسمانددانشجویان بتوانند حجم  -1-1

 را به طور صحیح تعیین کنند. پسمانددانشجویان بتوانند جرم  -2-1

 سبه کنند.تولیدی را محا پسماندچگالی دانشجویان بتوانند  -3-1
 

 هدف کلی جلسه پنجم:

 تعیین ارزش حرارتی پسماند  -1

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 را توضیح دهند. ارزش حرارتی پسمانددانشجویان بتوانند انواع روشهای موجود برای تعیین  -1-1

دانشجویان بتوانند انواع روشهای موجود برای تعیین ارزش حرارتی پسماند را مورد استفاده قرار  -2-1

 دهند.

 کنند. محاسبهنشجویان بتوانند ارزش حرارتی پسماند را دا -3-1

 دانشجویان بتوانند بر اساس ترکیب پسماند، ارزش حرارتی آن را تعیین کنند. -1-1

استفاده  به طور صحیح دانشجویان بتوانند از دستگاه بمب کالریمتر برای تعیین ارزش حرارتی -1-:



 کنند.
 

 هدف کلی جلسه ششم:

  دات پسماندتعیین رطوبت و خاکستر و جام -1

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 دانشجویان بتوانند از فور، دسیکاتور و کوره آزمایشگاهی به طور صحیح استفاده کنند. -1-1

 دانشجویان بتوانند میزان رطوبت موجود در نمونه پسماند را اندازه گیری کنند. -2-1

 دانشجویان بتوانند عوامل موثر در تعیین دقیق رطوبت پسماند را توضیح دهند. -3-1

 دانشجویان بتوانند میزان خاکستر موجود در نمونه پسماند را اندازه گیری کنند. -1-1

 اندازه گیری کنند.را پسماند میزان موادآلی موجود در نمونه دانشجویان بتوانند  -1-:

 را محاسبه کنند.پسماند دانشجویان بتوانند میزان کربن آلی موجود در نمونه  -1-1

 

 هدف کلی جلسه هفتم:

 روشهای مختلف تولید کمپوست به  -1

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 از پسماند را توضیح دهند.کمپوست دانشجویان بتوانند انواع روشهای موجود برای تولید  -1-1

 از پسماند را تعیین کنند.کمپوست دانشجویان بتوانند با توجه به شرایط، روش مناسب برای تولید  -2-1

(، ASPتوده ثابت هوادهی شده) )ویندرو،دانشجویان بتوانند روشهای مختلف تولید کمپوست -3-1

 را طراحی و اجرا کنند. راکتوری، حوضچه ای و ...(

 

 هدف کلی جلسه هشتم:

 تولید ورمی کمپوست  -1

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 آماده سازی ترکیبات اولیه برای تهیه ورمی کمپوست را انجام دهند.دانشجویان بتوانند  -1-1

 رمی کمپوست را مقایسه و تحلیل کنند.دانشجویان بتوانند شرایط تولید کمپوست و و -2-1

 .با کیفیت مناسب تهیه کننددانشجویان بتوانند ورمی کمپوست  -3-1

 

 امتحان میان ترم )با هماهنگی اداره آموزش(

 

 هدف کلی جلسه نهم:

 آزمایشات میکربی پسماند )کیفیت میکربی کود کمپوست( -1

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 میکربی در فرآیند تولید کمپوست را توضیح دهند. دانشجویان بتوانند اهمیت پارامترهای -1-1

دانشجویان بتوانند استانداردهای میکربی)میکروارگانیسمهای شاخص و پاتوژن( در فرآیند تولید  -2-1

 کمپوست را اندازه گیری کنند.

دانشجویان بتوانند گروههای میکربی موثر )باکتریها و قارچها و اکتینومایستها( در فرآیند تولید  -3-1

 را اندازه گیری کنند. کمپوست

 

 هدف کلی جلسه دهم:

 تعیین درصد کربن و ازت در نمونه های پسماند -1



 اهداف ویژه جلسه دهم:

 دهند. انجامرا  موجود در نمونه های پسماند دانشجویان بتوانند روشهای مختلف تعیین کربن -1-1

های پسماند را  موجود در نمونهازت  ترکیبات مختلف دانشجویان بتوانند روشهای مختلف تعیین -2-1

 انجام دهند.

 در نمونه های پسماند را انجام دهند. C/Nدانشجویان بتوانند محاسبات مربوط به تنظیم نسبت  -3-1

 

 هدف کلی جلسه یازدهم:

 و دما در توده کمپوست pH ،ECتعیین  -1

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 را توضیح دهند. ECو  pHاندازه گیری برای  نمونهدانشجویان بتوانند روشهای آماده سازی  -1-1

 در نمونه کمپوست را اندازه گیری کنند. pHمقدار دانشجویان بتوانند  -2-1

 در نمونه کمپوست را اندازه گیری کنند. ECدانشجویان بتوانند مقدار  -3-1

 دانشجویان بتوانند مقدار دما در توده کمپوست را اندازه گیری کنند. -1-1

 

 هدف کلی جلسه دوازدهم:

 گی و تثبیت در کود کمپوستروشهای تعیین میزان رسید -1

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

 را بیان کنند. رسیدگی و تثبیت کود کمپوستدر  پارامترهای مختلفنقش دانشجویان بتوانند  -1-1

 .را اندازه گیری کنندکود کمپوست در   SOUR مقداردانشجویان بتوانند  -2-1

 .ازه گیری کنندرا اند کود کمپوستدر  شاخص جوانه زنی مقداردانشجویان بتوانند  -3-1

 

 هدف کلی جلسه سیزدهم:

 تعیین خطوط جمع آوری با توجه به مسائل فنی اقتصادی بر روی نقشه یک منطقه -1

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 را توضیح دهند. HCSو  SCSدانشجویان بتوانند مشخصات سیستمهای  -1-1

 یموجود طراح یهارا توسط نرم افزار پسماند یمختلف جمع آور یها ریبتوانند مس انیدانشجو -2-1

 کنند.

سیستمهای جمع آوری را از  پسماندکتاب مدیریت جامع  Eدانشجویان بتوانند با توجه به ضمیمه  -3-1

 نظر فنی و اقتصادی تحلیل کنند.

دانشجویان بتوانند با توجه به مسائل فنی و اقتصادی، خطوط جمع آوری بر روی نقشه یکی از  -1-1

 کنند. مناطق شهرداری شهر کرمانشاه را تعیین
 

 هدف کلی جلسه چهاردهم:

 تعیین دانه بندی کود کمپوست تهیه شده -1

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 دهند. انجامرا  دانه بندی کود کمپوست تهیه شده دانشجویان بتوانند فرایند -1-1

 کنند.استفاده  به طور صحیح از شیکر الکدانشجویان بتوانند  -2-1

 در دانه بندی کود کمپوست تهیه شده را انجام دهند.دانشجویان بتوانند کاربرد سرندهای مختلف  -3-1



 دانشجویان بتوانند یک سرند دستی برای دانه بندی کود کمپوست بسازند. -1-1

 

 هدف کلی جلسه پانزدهم:

 ساخت پایلوت بیوگاز  -1

 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

 دانشجویان بتوانند فرآیند تولید بیوگاز را توضیح دهند. -1-1

 اکتور تولید بیوگاز را طراحی کنند.ریک دانشجویان بتوانند  -2-1

 راکتور تولید بیوگاز را بسازند. یک دانشجویان بتوانند -3-1

 کنند. طراحیرا  جمع آوری بیوگازدانشجویان بتوانند روشهای مناسب برای  -1-1

 ناخالصیهای موجود در جریان گاز را طراحی کنند.کنترل دانشجویان بتوانند روشهای مختلف  -1-:

 

 :هدف کلی جلسه شانزدهم

 Land Gemآموزش نرم افزار  -1

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 کنند. به طور صحیح استفادهرا   Land Gemنرم افزاردانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند.  Land Gemنرم افزاردانشجویان بتوانند مشخصات  -2-1

دی در محاسبات مربوط به گازهای تولی  Land Gemبا استفاده از نرم افزاردانشجویان بتوانند  -3-1

 .محل دفن شهر کرمانشاه را انجام دهند

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 هابازدید آزمایشات وارائه گزارش  -امتحان نهایی -1

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 جمع بندی مطالب و ارزشیابی -1-1

 

 بازدیدها:

 بازدید از واحد مدیریت پسماند یک بیمارستان در شهر کرمانشاه -1

 هر کرمانشاهبازدید از محل تلنبار پسماند ش -2

 شهر کرمانشاه تولید کود آلیبازدید از کارخانه بازیافت و  -3

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

a.  انجام دهدبه طور صحیح را  اجزای پسماندطبقه بندی. 

b. انجام دهدرا  و کمپوست مربوط به پسماند آزمایشات. 

c.  دهد. انجامرا  دپسمانروشهای مختلف نمونه برداری و آزمایشات فیزیکوشیمیائی و میکربی 

d.  از نرم افزارLand Gem .به درستی استفاده کند 

e.  دهد. انجام به طور صحیح را پسمانداز  و ورمی کمپوست کمپوستتولید 

f.   .اقدام به شناسائی نواقص موجود و در صورت امکان کارآفرینی در حوزه پسماند کند 
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(، راهنمای کاربردی مدیریت پسماند، نشر: سازمان شهرداری 1388، ملتی مژده)محمودخانی روح الله

 کشور.

 (، مجموعه قوانین و مقررات مدیریت پسماند، نشر کمالان.:138کمالان مهدی ) -13

(، راهنمای نمونه برداری و آنالیز پسماند و کمپوست، انتشارات 1381ززولی محمدعلی، دهقان سمانه) -11

 آوای قلم.

(، راهنمای طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت محیط، 1382و محیط کار ) مرکز سلامت -:1

 پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

 بحث گروهیپرسش و پاسخ، سخنرانی،  روش تدریس:

 ویدئو پروژکتور -وایت برد وسایل آموزشی :
 

 

 سنجش و ارزشیابی

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

  پایان ترم 11 ارائه گزارش بازدیدها گزارش

  ترم میان 21 امتحان عملی آزمون میان ترم

و حضور فعال 

 آزمایشگاهدر منظم 

مشارکت در 

 گروهی کارهای

  در طول ترم 11



گزارش کار 

 آزمایشات  

 ارائه گزارش

 برای هر جلسه

در طول و  21

 پایان ترم

 

  پایان ترم 11 حان عملیامت آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مرتب و به موقع در کلاس و بازدیدها -1

 حفظ نظم و رعایت مقررات آزمایشگاه -2

 مشارکت در بحثهای گروهی -3

 انجام تکالیف ارائه شده -1

 گزارشهای مربوط به آزمایشات و بازدیدهای انجام شدهبه موقع ارائه  -:
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 )عملی( پسماند کلیات :جدول زمانبندی درس

 :11:1الی  :8:1عت به ها ساشن سه روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 11/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ جامعه کیو سرانه پسماند در  تیکم نییتع یروشها

2 23/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ از پسماند ینمونه بردار یانواع روشها

3 31/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ یکیزیف اتیخصوص نییتعپسماند و  یبیتقر زیآنال

1 9/12/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ تعیین چگالی پسماند

: 11/12/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ پسماند یارزش حرارت نییتع

1 21/12/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ رطوبت و خاکستر و جامدات پسماند نییتع

9 21/1/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ مختلف یاکمپوست به روشه دیتول

8 29/1/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ کمپوست یورم دیتول

  امتحان میان ترم )با هماهنگی اداره آموزش(  

8 3/2/1388 
 

کود  یکربیم تیفیپسماند )ک یکربیم شاتیآزما

 کمپوست(

 دکتر امیرحسین نافذ

11 11/2/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ سماندپ یدرصد کربن و ازت در نمونه ها نییتع

11 19/2/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ و دما در توده کمپوست pH ،EC نییتع

12 21/2/1388 
 

در کود  تیو تثب یدگیرس زانیم نییتع یروشها

 کمپوست

 دکتر امیرحسین نافذ

13 31/2/1388 
 

 یبا توجه به مسائل فن یخطوط جمع آور نییتع

 طقهمن کینقشه  یبر رو یاقتصاد

 دکتر امیرحسین نافذ

11 9/3/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ شده هیکود کمپوست ته یدانه بند نییتع

1: 
 

11/3/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ وگازیب لوتیساخت پا

11 21/3/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ Land Gemآموزش نرم افزار 

19 21/1/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ آزمایشات ها وارائه گزارش بازدید -امتحان نهایی

 


