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جنبه آشنائی با شناخت ویژگیهای کمی و کیفی مواد زائد خطرناک و اثرات بهداشتی و زیست محیطی آنها، 

های مختلف مدیریت مواد زائد خطرناک شامل کمینه سازی، نگهداری، حمل و نقل، تصفیه و دفع نهائی و 

روشهای نگهداری، جمع آوری، حمل و نقل، کنترل و تصفیه مواد زائد  منابع تولید،همچنین شناخت 

یریتی در زمینه رفع مشکلات خطرناک، طراحی سیستمهای مناسب و تهیه برنامه های موثر اجرائی و مد

 مربوط به مواد زائد خطرناک
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 شناسائی مواد زائد خطرناک و طبقه بندی آنها (1

 منابع، کمیت و کیفیت زائدات خطرناک (2

 روشهای نمونه برداری و تکنیکهای آنالیز مواد زائد خطرناک (3

 ر مقررات در کشورهای مختلفمروری ب -قوانین و مقررات بین المللی (1

 سم شناسی -اثرات بهداشتی و زیست محیطی مواد زائد خطرناک (5

 چرخه مواد زائد خطرناک در محیط (1

 ارزیابی خطر و روشهای تجزیه و تحلیل آن (9

 مدیریت مواد زائد خطرناک )جنبه های فنی و اقتصادی(اصول  (9
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 )فیزیکی، شیمیائی( روشهای تصفیه مواد زائد خطرناک (11
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 ماکن دفع زائدات خطرناکاحیای ا (11

  ارائه پروژه های درسی -امتحان نهایی (19
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 را نام ببرند. خطرناکدانشجویان بتوانند منابع تولید مواد زائد  -1-1
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 را توضیح دهند. خطرناکمواد زائد 
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 دهند.توضیح را  خطرناکمدیریتی مواد زائد انواع روشهای  قوانیندانشجویان بتوانند با توجه به  -1-2

 در کشور را توضیح دهند. خطرناکقاط قوت و ضعف مدیریت مواد زائد دانشجویان بتوانند ن -1-3

در  خطرناکمربوط به مدیریت مواد زائد  قوانیندانشجویان بتوانند فرصتها و تهدیدهای موجود در  -1-1

 را توضیح دهند. کشورهای مختلف

 
 هدف کلی جلسه پنجم:



 سم شناسی -اثرات بهداشتی و زیست محیطی مواد زائد خطرناک -1
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تعیین را مناطق مختلف  در مواد زائد جامد اثرات بهداشتی و زیست محیطیدانشجویان بتوانند  -1-2

 کنند.

 را توضیح دهند. کخطرنامواد زائد  سم شناسیدانشجویان بتوانند پارامترهای مورد نظر در  -1-3

 کنند. ارزیابی خطرناک رامواد زائد میزان مواجهه و مقدار سمیت دانشجویان بتوانند  -1-1

 
 هدف کلی جلسه ششم:

 طیچرخه مواد زائد خطرناک در مح -1
 اهداف ویژه جلسه ششم:

 را توضیح دهند. طیچرخه مواد زائد خطرناک در محدانشجویان بتوانند  -1-1

رفع مشکلات روش مناسب برای در انتخاب واد زائد خطرناک چرخه منقش دانشجویان بتوانند  -1-2

 را تعیین کنند. خطرناک مواد زائد مرتبط با

 توضیح دهند.را  خطرناک مواد زائد تهیه مستندات برای مدیریت نحوهدانشجویان بتوانند  -1-3

 را توضیح دهند. چگونگی آلودگی محیط زیست توسط مواد زائد خطرناکدانشجویان بتوانند  -1-1

 
 کلی جلسه هفتم: هدف

 آن لیو تحل هیتجز یخطر و روشها یابیارز -1
 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 را توضیح دهند. خطرناک مواد زائدخطر  یابیارزدانشجویان بتوانند انواع سیستمهای موجود برای  -1-1

 خطر یابیارز لیو تحل هیتجز یروشهادانشجویان بتوانند با توجه به شرایط، روش مناسب برای  -1-2

 را تعیین کنند. خطرناک دمواد زائ

در  آن لیو تحل هیتجز یخطر و روشها یابیارزدانشجویان بتوانند پارامترهای مورد نظر برای  -1-3

 را نام ببرند. خطرناک مواد زائدمدیریت 

 کنند. تشریحرا  خطرناک مدیریت مواد زائد لیو تحل هیتجزمختلف  روشهایدانشجویان بتوانند  -1-1

 

 هدف کلی جلسه هشتم:

 (یو اقتصاد یفن یمواد زائد خطرناک )جنبه ها تیریمد -1
 اهداف ویژه جلسه هشتم:
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و  یفن یجنبه هامحاسبه نواع استراتژیهای موجود برای ادانشجویان بتوانند با توجه به شرایط،  -1-3

 را توضیح دهند. خطرناک تولید مواد زائد یاقتصاد

را توضیح  خطرناکمرتبط با  مدیریت مواد زائد آوری و تحلیل اطلاعات  جمعدانشجویان بتوانند  -1-1

 دهند.

 امتحان میان دوره )با هماهنگی اداره آموزش(
 

 هدف کلی جلسه نهم:



 مواد زائد خطرناک  یازس نهیکم -1
 اهداف ویژه جلسه نهم:
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 را توضیح دهند. کاهش سمیت مواد زائد خطرناکدانشجویان بتوانند انواع روشهای  -1-2

مواد  کمینه سازیمناسب برای  ، روشمحیط زیست منطقه دانشجویان بتوانند با توجه به شرایط -1-3

 را تعیین کنند. خطرناکزائد 

 را تعیین کنند. غلظت مواد پراکنده شده در محیطدانشجویان بتوانند  -1-1

 
 هدف کلی جلسه دهم:

  و حمل و نقل مواد زائد خطرناک یجمع آور ،ینگهدار -1

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 را توضیح دهند. د خطرناکاز مواد زائ ینگهدارروشهای مختلف دانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند. مواد زائد خطرناک و حمل و نقل یجمع آورروشهای مختلف دانشجویان بتوانند  -1-2

و حمل و نقل مواد  یجمع آور ،ینگهداردانشجویان بتوانند با توجه به شرایط، روش مناسب برای  -1-3

 را تعیین کنند.زائد خطرناک 

و حمل و نقل  یجمع آور ،ینگهدارظر برای انتخاب روشهای دانشجویان بتوانند پارامترهای مورد ن -1-1

 را نام ببرند. مواد زائد خطرناک

 مواد زائد خطرناککیفیت و شرایط یک بازرسی ویژه جمع آوری و حمل و نقل دانشجویان بتوانند  -1-5

 کنند. بیانرا 

 
 هدف کلی جلسه یازدهم:

 (یائیمیش ،یکیزیمواد زائد خطرناک )ف هیتصف یروشها -1
 ف ویژه جلسه یازدهم:اهدا

 را توضیح دهند.مواد زائد خطرناک  هیتصف هایفرآیندتفاوت دانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند. تصفیه مواد زائد خطرناکدانشجویان بتوانند انواع روشهای  -1-2
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 را تعیین کنند.جمع آوری زباله های خطرناک مناسب برای  هایدانشجویان بتوانند روش -1-3

 زباله های خطرناک را طبقه بندی کنند. صفیهمختلف تدانشجویان بتوانند روشهای  -1-1

روشهای مناسب برای طراحی و بهره برداری از تاسیسات تصفیه پسماندهای دانشجویان بتوانند  -1-5

 را نام ببرند. خطرناک

 کنند. مقایسهرا  خطرناکمواد زائد  تصفیهو حرارتی  انواع روشهای بیولوژیکیدانشجویان بتوانند  -1-1
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 هدف کلی جلسه سیزدهم:

 انتخاب محل دفن زائدات خطرناک یروش شناس -1
 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 .نام ببرندرا  خطرناکشهای دفع نهائی پسماندهای رودانشجویان بتوانند  -1-1
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 کنند. بیانرا  صول کلی انتخاب منطقه برای دفع مواد زائد خطرناکادانشجویان بتوانند  -1-1
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 هدف کلی جلسه چهاردهم:

 زائدات خطرناک افتیبازچرخش و باز یشناخت روشها -1
 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 .را طبقه بندی کنند زائدات خطرناک افتیبازچرخش و باز یروشها انواعدانشجویان بتوانند  -1-1

 .توضیح دهندرا  زائدات خطرناک افتیبازچرخش و باز یروشهادانشجویان بتوانند  -1-2

 .توضیح دهندرا  خطرناک زائد مواد روشهای مختلف بی خطر سازی و بازیافتدانشجویان بتوانند  -1-3

 

 هدف کلی جلسه پانزدهم:

 دفع مواد زائد خطرناک یو نظارت بر محلها شیپا -1
 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

 را توضیح دهند. دفع مواد زائد خطرناکروشهای مختلف دانشجویان بتوانند  -1-1

توضیح را  مواد زائد خطرناک روشهای مختلف بهره برداری از محلهای دفعبتوانند دانشجویان  -1-2

 دهند.

 .تعیین کنندرا  دفع مواد زائد خطرناکروشهای مناسب برای دانشجویان بتوانند  -1-3

 .تشریح کنندرا  دفع مواد زائد خطرناکنحوه انتخاب یک محل دانشجویان بتوانند  -1-1

را  دفع مواد زائد خطرناکر در طراحی و بهره برداری از محلهای پارامترهای موثدانشجویان بتوانند  -1-5

 .نام ببرند

 
 هدف کلی جلسه شانزدهم:

 احیای اماکن دفع مواد زائد خطرناک -1

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 کنند. تشریحرا  مواد زائد خطرناک مراحل مختلف احیای اماکن دفعبتوانند دانشجویان  -1-1

احیاشده را  مواد زائد خطرناک برداری و کاربریهای مختلف اماکن دفع نحوه بهرهدانشجویان بتوانند  -1-2

 توضیح دهند.



در فرایند احیای  post closureو  closureروشهای مختلف مربوط به مراحل دانشجویان بتوانند  -1-3

 را توضیح دهند.  مواد زائد خطرناک اماکن دفع

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 سی پروژه های درارائه  -امتحان نهایی -1

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 جمع بندی مطالب و ارزشیابی -1-1

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 استراتژیهای مختلف مرتبط با مدیریت پسماندهای خطرناک را توضیح دهد. -1-1

 اجزای مختلف سیستم مدیریت جامع پسماندهای خطرناک و چالشهای موجود در این سیستم را تشریح کند. -1-2

 خطرات و کنترل پسماندهای خطرناک را توضیح دهد.روشهای مختلف ارزیابی  -1-3

 روشهای مختلف بازیافت مواد و انرژی از پسماندهای خطرناک را توضیح دهد. -1-1

 مشکلات اجرائی و قانونی در برنامه ریزی مدیریت پسماندهای خطرناک را شرح دهد. -1-5

 نحوه مدیریت پسماندهای خطرناک تولیدی در صنایع مختلف را شرح دهد. -1-1

 طراحی، بهره برداری و احیای اماکن دفن مواد زائد خطرناک را توضیح دهد.مراحل  -1-9
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