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 نوع درس: نظری جلسه( 71ساعت ) 43مدت زمان ارائه درس: 

 99-00 دومنیمسال :          73-71شنبه           ساعت: سهمان ارائه درس:            روز: ز

 ندارد پیشنیاز: 

 دکتر هوشیار حسینی -دکتر پرویز محمدی  مدرس:

 هدف کلی درس:
مختلف مرتبط با پسماند، آشنایی با روش های مدیریت پسماند، آشنایی با مشکلات و چالش های مدیریتی،  شناخت سیستم های

کسب دانش لازم در مورد روش ها، فناوری ها و مسایل مدیریتی، طراحی و ارائه سیستم های مناسب جهت کنترل مواد زائد جامد و 

 ریت پسماندهای خطرناکیمد

 

 اهداف ویژه :
 این دوره انتظار می رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایی و شناخت پیدا نماید:در پایان 

 آشنایی با روشهای اساسی و استراتژیهای مختلف در مدیریت پسماند -7

  بررسی مقررات ملی و بین المللی در زمینه مدیریت پسماند  -2

 شناخت فاکتورهای اساسی و چالش های موجود در مدیریت پسماند -4

 مدیریت پسماند و مشکلات اجرائی و قانونی در برنامه ریزی برای مدیریت پسماند برنامه ریزی در -3

 شناخت اجزای سیستم مدیریت جامع پسماند -5

 برآوردهای اقتصادی اولیه در زمینه مدیریت جامع پسماند -1

 شناخت اقدامات مرتبط با مدیریت پسماند و جنبه های بهداشتی و زیست محیطی آنها -1

 اهش پسماند در محل تولیدآشنایی با روش های ک -8

 مدیریت بازیافت و استفاده مجدد از پسماند و اصول طراحی سیستم های بازیافت و استفاده مجدد -9

 آشنایی با مدیریت پسماندهای خطرناک در زائدات شهری -70

 شناخت روشهای ارزیابی خطر در کنترل آلودگیها -77

 طراحی و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی  -72

 پایش سیستم های جمع اوری، تصفیه و دفع پسماند -74

 طراحی و بهره برداری از محل های دفن بهداشتی -73

 احیای اماکن دفن بهداشتی -75

 
 

 درس، استراتژیهای مدیریت پسماند سرفصل ارائه جلسه اول:

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. مربوط به مدیریت مواد زائد جامداصطلاحات و تعاریف  -7

 بیان نماید.  عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد را -2

 .تشریح کندرا  استراتژیهای محتلف مدیریت مواد زائد جامد -4



 

 مقررات ملی و بین المللی جلسه دوم:

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند رد ایران و سایر کشورهای دنیا -7

 را بیان نماید. تدوین و تصویب قانون مدیریت پسماند در ایران و سایر کشورهاتاریخچه  -2

 را بیان نماید. کنوانسیون های مللی و بین المللی در زمینه مدیریت مواد زائد جامد -4

 نحوه تامین مالی پروژه های مدیریت مواد زائد جامد را توضیح دهد. -3

 

 مدیریت پسماندفاکتور های اساسی و چالش های  وم:سجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. ضعف ها و مشکلات مربوطه به مدیریت پسماند -7

 را بیان نماید. موجود برای مشاوران و پیمانکارانش ها و موانع لچا -2

 .موانع قانونی و محدودیت های مدیریت مواد زائد جامد را توضیح دهد -4

 .ر طرح مدیریت جامع پسماند را شرح دهدضعف های سیستم های نظارتی و مدیریتی د -3

 

 برنامه ریزی و مشکلات و موانع اجرایی و قانونی جلسه چهارم:
 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. فرصت ها و تهدید های احتمالی در برنامه ریزی مدیریت پسماند -7

 .الگوهای درست و واحد در مدیریت پسماند را شرح دهد -2

 را بیان نماید.اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیستم مدیریت پسماند در تدوین استراتژی های رسیدن به اهداف  -4

 

 مدیریت جامع پسماندشناخت اجزای سیستم  جلسه پنجم:

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. اجزای اصلی سیستم مدیریت جامع پسماند -7

 .کندرا بیان  جامع پسماند برای مناطق محتلفروش های مختلف مدیریتی مدیریت  -2

 پارامترهای مورد نظر در انتخاب اجزای سیستم مدیریت جامع پسماند را توضیح دهد -4

 

 مدیریت جامع پسماندبراوردهای اقتصادی در  جلسه ششم:

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 .را شرح دهد پسماندالگوها و روش های محاسبه هزینه های مربوط به اجزای مدیریت جامع  -7

 با توجه به محاسبات روش مناسب در مدیریت جامع پسماند را تعریف کند. -2

 

 مدیریت جامع پسماند الزامات بهداشتی زیست محیطی  جلسه هفتم:
 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. جنبه های بهداشتی و زیست محیطی اقدامات مربوط به مدیریت جامع پسماند -7

 را بیان نماید. مناسب در ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با مدیریت جامع پسماند روش های -2

 مهمترین پارامترهای موثر بر ارزیابی های بهداشتی و زیست محیطی را شرح دهد. -4

 

 کاهش پسماند در مبدا تولید جلسه هشتم:
 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. اند در محل تولیدانواع روش های موجود برای کاهش پسم -7



 .توضیح دهد روش های کاهش حجم را -2

 .روش های کاهش سمیت را بیان کند -4

 الزامات مورد نیاز جهت کاهش حجم را شرح دهد. -3

 

 مدیریت بازیافت و استفاده مجدد از پسماند جلسه نهم:
 دانشجو بایستی قادر باشد:

 نماید. پسماند را بیانانواع روش های بازیافت و استفاده مجدد از  -7

 روش های بازیافت انرژی و مواد را تشریح کند. -2

 مهمترین پارامترهای مورد نظر در مدیریت بازیافت و استفاده مجدد را توضیح دهد. -4

 

 پسماندهای خطرناکمدیریت  هم:جلسه د

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. مشخصات و نوع پسماندهای خطرناک -7

 را تشریح کند.مهمترین طبقه بندی مواد زائد خطرناک  -2

 توضیح دهد.روش های مناسب جمع آوری نگهداری و فراوری مواد زائد خطرناک را  -4

 نحوه مدیریت و دفن مواد زائد خطرناک را شرح دهد -3

 

 های خطرناکپسماندارزیابی خطر و کنترل  م:جلسه یازده

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. ارزیابی خطر در مدیریت پسماندهای زائد خطرناکانواع روش های  -7

 را تشریح کند. روش های کنترل مواد زائد خطرناک -2

 را توضیح دهد. مهمترین پارامترهای روش های کنترل و نحوه طراحی آنها -4

3-  

 انرژی  بازیافت م:جلسه دوازده

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 از پسماند را بیان نماید. انرژیانواع روش های بازیافت  -7

 را تشریح کند. معیار ها و نحوه طراحی روش های پیشنهادی در مدیریت پسماند -2

 را توضیح دهد. روشهای فروش انرژی تولید از تاسیسات پسماند -4

 

 سیستم های جمع آوری، تصفیه و دفع پسماند هم:جلسه سیزد

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. دفع و فیهتص آوری، جمع مختلف روش های -7

 را تشریح کند.طبقه بندی روش های جمع اوری پسماند  -2

 را توضیح دهد. مهمترین روش های تصفیه -4

 جمع آوری، تصفیه و دفع را بیان نمایدمهم پارامترهای موثر بر  -3

 

 پسماندهای بهداشتیمدیریت  هم:جلسه چهارد

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. های بهداشتی و مراکز درمانیپسماند طبقه بندیانواع  -7

 را تشریح کند. مشخصات و میزان سرانه تولید پسماندهای بهداشتی درمانی -2

 را توضیح دهد. روش های جمع آوری دفع و بی خطرسازی پسماندهای بهداشتی درمانی -4

 



 طراحی وبهره برداری محل های دفن بهداشتی هم:جلسه پانزد

 شد:دانشجو بایستی قادر با

 را بیان نماید.بهداشتی پسماند  دفنانواع روش های  -7

 را تشریح کند. بهره برداری از محل های دفن بهداشتیروش های  -2

 را توضیح دهد. انتخاب محل دفن بهداشتیمهمترین پارامترهای مورد نظر در  -4

 طراحی مرتبط به محل دفن را شرح دهد. -3

 

 احیای اماکن دفن بهداشتی :شانزدهمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. مراحل احیای یک محل دفن بهداشتی -7

 را تشریح کند. کاربری های محل های دفن -2

 را توضیح دهد.نحوه بهره برداری انواع محل های دفن جدید و قدیمی  -4

 
 

 روش تدریس )آموزش(:
 سخنرانی  -7

 سخنرانی با پاورپوینت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 موقع در جلساتحضور به  -7

 شرکت در بحث های مربوطه -2

 انجام پروژه و تکلیف درسی -4

 ارائه پروژه -3

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %80امتحان کتبی  -7

 %70ارائه شفاهی  -2

 %70فعالیت کلاسی  -4

 

 

 تاریخ سهم نمره از کل )%( روش آزمون 

 هفدهمجلسه  10 کتبی پایان ترم

  20 سخنرانی ارائه شفاهی

و پاسخ و حضور در  پرسش فعالیت کلاسی

 کلاس

70  

 

 

 منابع آموزشی:
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