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 بهداشت دانشکده
 ترمیطرح درس قالب نگارش 

 کارشناسی ارشد بهداشت محيطمخاطبان:   پسماند یسيستم ها یو اصول مهندس  یطراح عنوان درس:

 ، یک شنبه16-18 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: یک واحد سهم هر نفر: )یا سهم استاد از واحد(تعدادواحد:

  دکتر سيد عليرضا موسویپرفسور مقداد پير صاحب،  :ینمدرس        16تا  14 :ساعتنبه      شیک   روز :   زمان ارائه درس:

  ندارددرس پیش نیاز: 

 

  هدف کلی درس:

  سيستم های مختلف مدیریت پسماند نگهداری، بهره برداری و طراحیجهت کسب مهارت و ایجاد توانایی الزم در دانشجو 

 

 ه يک هدف(:اهداف کلی جلسات) جهت هر جلس

 

)دکتر گی های مواد زاید جامد شهری مدیریت پسماند شامل منشاء و ویژکليات  ی،روش ارزیابطرح درس، سرفصل درس، با آشنایی  .1

 موسوی(

 ) پرفسور پيرصاحب( پسماند  و فرموالسيون مواد زایدیادگيری محاسبات مربوط به تخمين توليد  .2

 )دکتر موسوی(ی مختلف جمع آوری مواد زایدو آناليز اقتصادی سيستم هاطراحی یادگيری  .3

 )دکتر موسوی( و آناليز اقتصادی سيستم های مختلف جمع آوری مواد زایدطراحی یادگيری ادامه  .4

 ) پرفسور پيرصاحب(نتخاب محل دفن مواد زاید جامد روش شناسی ایادگيری  .5

 ) پرفسور پيرصاحب(طراحی محل دفن بهداشتی بر اساس اصول مهندسی  .6

 ) پرفسور پيرصاحب(طراحی محل دفن بهداشتی بر اساس اصول مهندسیادامه  .7

 ) پرفسور پيرصاحب(یادگيری فناوری مربوط به دستگاه های زباله سوز .8

 ) پرفسور پيرصاحب(ادامه یادگيری فناوری مربوط به دستگاه های زباله سوز .9

 )دکتر موسوی(یادگيری فناوری مربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهری .10

 )دکتر موسوی(ادامه یادگيری فناوری مربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهری .11

 )دکتر موسوی(یادگيری مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی  .12

 ) پرفسور پيرصاحب(ربوط به توليد انرژی از طریق سوزاندن مواد زاید جامدمیادگيری فناوری های  .13

 )دکتر موسوی(جامد در مراکز درمانی و بهداشتیمدیریت موادزاید یادگيری فناوری های مربوط به  .14

 ) پرفسور پيرصاحب( (در ارتباط با یکی از سرفصل های درسسمينار کالسی )ارائه  .15

 )دکتر موسوی( )در ارتباط با یکی از سرفصل های درس( کالسی سمينارادامه ارائه  .16

 )دکتر موسوی(پرسش و پاسخ .17
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 به تفکيک اهداف کلی هر جلسه اهدا ف ويژه

 یمواد زايد جامد شهر یگی هامديريت پسماند شامل منشاء و ويژکليات  ی،با سرفصل درس، طرح درس، روش ارزياب یآشناي جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 کند. يانرا مختصرًا ب مدیریت پسماند جامداهميت و ضرورت  -1

 سرفصل درس را ليست نماید. -2

 کند. يان باهداف درس را مختصراً  -3

 کند. ياندرس را ب یو فرع یمنابع اصل -4

 کند. ياناهميت و ضرورت مشارکت در آموزش درس را ب -5

 کند. يانرا ب یاهميت و ضرورت ارزشياب -6

 کند. يانرا ب مدیریت پسمانددانشجو اصطالحات و تعاریف مربوط به  -7

 کند. يانرا ب منشاء مواد زاید جامدشهری -8

 را بيان نماید. مواد زاید شهری ویژگی های -9

 را بيان کند. مدیریت پسماند شهریو ملی مربوط به  قوانين بين المللیاستانداردها، -10

 

 پسماند  و فرموالسيون مواد زايدیادگيری محاسبات مربوط به تخمين توليد  جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 .سماند را بيان نمایدموثر بر توليد پپارامترهای اصلی  -1

 .يان نمایدبروش های مختلف تخمين توليد پسماند را بر اساس شاخص ها  -2

 .تخمين و برآورد صحيحی از توليد پسماند جامد در جوامع شهری را انجام دهد-3

 سرانه پسماند شهری را برآورد نماید. -4

 اجزای اصلی تشکيل دهنده پسماند شهری را توضيح دهد -5

 . بات مربوط به نمره فرموالسيون مواد زاید را انجام دهدمحاس -6

 

 مواد زاید یمختلف جمع آور یسيستم ها یو آناليز اقتصادطراحی  ییادگير  جلسه سوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  
 قوانين مربوط به سيستم های جمع آوری را بيان نماید. -1

 را توضيح دهد. شهری انواع سيستم های جمع آوری پسماند جامد-2

 معيار های طراحی و عوامل موثر بر آنها را توضيح دهد. -3

 

 مواد زاید یمختلف جمع آور یسيستم ها یو آناليز اقتصادطراحی  ییادگير ادامه جلسه چهارم:

 اهداف ویژه 

 دانشجو باید بتواند: 
 . یدنما یرا طراح یپسماند جامد شهر یجمع آور یها يستمس -1

 مربوط به این سيستم ها را انجام دهد. یاقتصاد زآنالي -2

  .مشکالت مربوط به اجرای انواع سيستم های جمع آوری با ارائه راهکارهای مناسب را بيان نماید -3
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 نتخاب محل دفن مواد زايد جامدا یروش شناس  :پنجمجلسه 

 اهداف ویژه 

 دانشجو باید بتواند: 

 حل دفن را بيان نماید.پارامترهای موثر بر انتخاب م -1

 را بيان نماید: تخاب محل دفن مواد زايد جامدانمعيارها، شاخص ها و روش های انواع  -2

 (و روش غربال کردن منطقه ای و...GIS ، بریتيش کلمبيا ،روشUNEP وآمریکا  الکنو، دراستيک، روش سازمان حفاظت محيط زیست) 

 های محيط زیستی، بهداشتی و اقتصادی تعيين نماید.شاخصهای مختلف بر اساس ترین محل دفن را از ميان گزینهمناسب -3

 

 یبر اساس اصول مهندس یمحل دفن بهداشت یطراح :ششمجلسه 

 اهداف ویژه

 :دانشجو باید بتواند
 طور کامل توضيح دهد.ه برا  اهداف و انواع روش دفن -1

 نماید. مزایا و معایب هر یک از انواع روش های دفن را بيان -2

 را بيان نماید.دفن بهداشتی  یموءثر بر طراح یپارامترها و مبان -3
 

 یبر اساس اصول مهندس یمحل دفن بهداشت یادامه طراح :هفتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 .محاسبات مربوط به طراحی انواع روش های دفن را انجام دهد -1

 بيان نماید. و گاز را در محل دفن رامکانيزم های حاکم بر توليد شيرابه  -2

 را بيان نماید. گازهای توليدی در محل دفنو کنترل جمع آوری  اصول و معيارهای طراحی در  -3

 در محل دفن را بيان نماید.آوری  و کنترل  آن اصول و معيارهای طراحی در جمع آوری  شيرابه توليدی  -4

 ده را توضيح دهد.های بازیافت گاز و شيرابه تصفيه ش روش -5

 

 زباله سوز یمربوط به دستگاه ها یفناور :هشتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند
 را بيان نماید. و انواع سيستم های زباله سوز  هدافا -1

 قوانين بين المللی و ملی مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه های زباله سوز را بيان نماید. -2

 .بر کارایی دستگاه های زباله سوز را بيان نماید پارامترهای موثر -3

 مبانی و اصول طراحی زباله سوزها را بيان نماید. -4

 برآورد انرژی مورد نياز زباله سوزها را انجام دهد. -5

 

 زباله سوز یمربوط به دستگاه ها یادامه فناور جلسه نهم:

 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
  احی زباله سوزها را انجام دهد. محاسبات مربوط به طر -1

 انواع آالینده های توليدی و اثرات بهداشتی و زیست محيطی آنها را بيان نماید. -3

 کنترل آالینده ها در زباله سوزها را بيان نماید. های کاهش و روش  -3

 پارامترهای راهبری دستگاه های زباله سوز را بيان نماید. -4
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  ی دستگاه های زباله سوز را بيان نماید.مشکالت مربوط به راهبر -5

 

 یمربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهر یفناور جلسه دهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 را بيان نماید.  کمپوست سازی از پسماند جامد شهری یتئوراهداف و  -1

 را نام برده و توضيح دهد. روش های کمپوست سازی انواع  -2

 را بيان نماید.کمپوست سازی  یروش ها مزایا و معایب -3

 

 یمربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهر یادامه فناور جلسه یازدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 مبانی و اصول طراحی فرایند کمپوست سازی را بيان نماید. -1

  ا انجام دهد. محاسبات مربوط به طراحی انواع روش های کمپوست سازی ر -2

 روش کنترل شيرابه و گازهای االینده ناشی از فرایند کمپوست سازی را بيان نماید.  -3

 

 یمدیریت مواد زاید خطرناک خانگ :دوازدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 را بيان نماید. انواع زباله های خطرناک خانگی  -1

 ضيح دهد. تو اثرات بهداشتی و زیست محيطی آنها -2

 را بيان نماید. توليد زباله های خطرناک خانگیموثر بر  عوامل -3

 را بيان نماید.اصول کاهش توليد، جمع آوری و دفع مربوط به زباله های خطرناک خانگی و   یمبان -4

 

 از طریق سوزاندن مواد زاید جامد یربوط به توليد انرژم یها یفناور ییادگير جلسه سیزدهم:

 هاهداف ویژ

 دانشجو باید بتواند:
 اهداف بازیابی انرژی از پسماند جامد شهری را بيان نماید. -1

 محاسبات مربوط به برآورد انرژی انواع پسماند شهری را انجام دهد. -2

 انواع فناوری های  توليد انرژی از طریق سوزاندن پسماند جامد شهری را توضيح دهد. -3

 خاکستر را بيان نماید. انواع روش های کنترل و مدیریت -4

 انواع روش های کنترل انتشارات در توليد انرژی از طریق سوزاندن پسماند جامد شهری را توضيح دهد. -5

 

 یو بهداشت یموادزاید جامد در مراکز درمان یریتمربوط به مد یها یفناور ییادگير  :چهاردهمجلسه 
 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 ای توليدی در مراکز بهداشتی و درمانی شهری را بيان نماید.انواع زباله ه -1

 روش های کاهش در مبدا را بيان نماید. -2

 روش های جمع آوری و ذخيره مناسب در محل را بيان نماید. -3

 .زباله های بيمارستانی را بيان نمایدو تصفيه ی خطر سازی بفناوری های مناسب در  -4
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 احی سيستم های تصفيه پسماند بيمارستانی را بيان نماید.اصول فنی و مهندسی در طر -5

 را بيان نماید.  مناسب دفع و تصفيه های فناورمشکالت بهره برداری و راهبری  -6

 

 درس( یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ينارارائه سم :پانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 نماید. یل تهيه و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش شفاهمراح یمطابق با اصول علم -1

 گردد پاسخگو باشد. یکه در جلسه توسط استاد و دانشجویان در خصوص موضوع مطرح م یبه سواالت -2
 

 درس( یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ينارادامه ارائه سم :شانزدهمجلسه 
 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  
 نماید. یمراحل تهيه و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش شفاه یمطابق با اصول علم -1

 گردد پاسخگو باشد. یکه در جلسه توسط استاد و دانشجویان در خصوص موضوع مطرح م یبه سواالت -2

 

 پرسش و پاسخ جلسه هفدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 را حل نماید. درس لفمخت مباحث از شده مطرح مسائل-1

 

 منابع آموزشی:

 

1- Landreth R.E., Rebers P.A., "municipal solid waste: problems and solutions", CRC press, last edition. 

2- John Pitchtel, Waste management practices: municipal, hazardous, and industrial, second edition, CRC 

Press, 2014. 

3- WHO, "Safe management of wastes from health – care facilities ', see. Ed., WHO, last edition.  

  

 روش تدريس)آموزش(:
 سخنرانی -1

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت -2

 پخش فیلم  -3

 پرسش و پاسخ -4

 وسايل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور -1

 وایت برد -2

 کامپيوتر -3

 تجهيزات آزمایشگاهی -4
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 يا سنجش دانشجو: یه ارزيابنحو

 
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

  در طول دوره 10 کتبی حل تمرین

  % مطالب 50بعد از اتمام  20 کتبی ترم آزمون ميان 

   50 کتبی آزمون پایان ترم

ارائه پروژه درسی در خصوص یکی از روش 

  مدیریت پسماندهای نوین 
 20 پروژه یهارائه شفا

 

 در طول دوره
 

 
 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 حضور مرتب و به موقع درکالس -1

  کالس یشرکت در بحث ها  -2

 ارائه شده یناتانجام تمر  -3

 ترم ياندر امتحان م شرکت -4

 ترم یاندر امتحان پا شرکت -5

 ارائه پروژه -6

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               مدرس:  ینام و امضا

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               
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 پسماند یسيستم ها یو اصول مهندس یطراح: بندی درس جدول زمان

 16تا  14 -شنبهیک  روز و ساعت جلسه:
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 24/6/98 
مدیریت پسماند شامل کليات  ی،با سرفصل درس، طرح درس، روش ارزیاب یآشنای

  یمواد زاید جامد شهر یهاگی منشاء و ویژ
 دکتر موسوی

  پرفسور پيرصاحب محاسبات مربوط به تخمين توليد پسماند  و فرموالسيون مواد زاید  ییادگير 31/6/98 2

 دکتر موسوی مواد زاید یمختلف جمع آور یسيستم ها یو آناليز اقتصاد ییادگير 7/7/98 3

 دکتر موسوی مواد زاید  یمختلف جمع آور یيستم هاس یو آناليز اقتصاد یادامه یادگير 14/7/98 4

 پرفسور پيرصاحب نتخاب محل دفن مواد زاید جامدا یروش شناس ییادگير 21/7/98 5

 پرفسور پيرصاحب  یبر اساس اصول مهندس یمحل دفن بهداشت یطراح 28/7/98 6

 رصاحبپرفسور پي یبر اساس اصول مهندس یمحل دفن بهداشت یادامه طراح 5/8/98 7

 پرفسور پيرصاحب زباله سوز یمربوط به دستگاه ها یفناور ییادگير 12/8/98 8

 پرفسور پيرصاحب زباله سوز یمربوط به دستگاه ها یفناور یادامه یادگير 19/8/98 9

 دکتر موسوی یمربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهر یفناور ییادگير 26/8/98 10

 دکتر موسوی یمربوط به توليد کمپوست از مواد زاید شهر یفناور یادامه یادگير 3/9/98 11

 دکتر موسوی  یمدیریت مواد زاید خطرناک خانگ ییادگير 10/9/98 12

  پرفسور پيرصاحب از طریق سوزاندن مواد زاید جامد یمربوط به توليد انرژ یها یفناور ییادگير 17/9/98 13

 دکتر موسوی یو بهداشت یزاید جامد در مراکز درمان مواد یریتبه مد مربوط یها یفناور ییادگير 24/9/98 14

  پرفسور پيرصاحب درس(  یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ينارارائه سم 1/10/98 15

 دکتر موسوی درس(  یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ينارادامه ارائه سم 8/10/98 16

 دکتر موسوی (ی)دکتر موسوپرسش و پاسخ 15/10/98 17

 جلسه امتحان - 18
 پرفسور پيرصاحب

 دکتر موسوی

 
 

 


