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 بهداشت دانشکده
 1399-1400  دوم سال تحصیلینیم :طرح درس

 بهداشت محیط کارشناسی پیوسته مقطع دانشجویانمخاطبان:   کلیات پسماند عنوان درس:

 (12-14)ساعت  شنبهدو  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: واحد نظری 2 تعدادواحد:

  وشیار حسینیهدکتر مدرس:        (8:15-10:15)ساعت  دوشنبه  زمان ارائه درس:

فرآیند ها و عملیات در  -اکولوژی محیطدرس پیش نیاز: 

 بهداشت محیط

 

 

  هدف کلی درس:

بتواند اهمیت اقتصججادی، مطاارات بهداشججتی و  یسججت محیطی پسججماند، منابع رولید، نر  در پایان این درس، دانشجججو باید 

    نماید. را رشریح رولید، روش های کاهش، نمونه برداری، حمل و نقل و دفع پسماند 

 

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه يک هدف(:

 تعريف پسماند، معرفی منابع تولید و انواع پسماندسیر تاريخی و مديريت پسماند در جهان و ايران و همچنین آشنايی با  .1

 منتقله و مخاطرات بهداشتی و زيست محیطی ناشی از پسماند بیماری هایمعرفی  .2

 کمیت، سرانه و ترکیب يا درصد اجزای تشکیل دهنده پسماندهای شهری و تفاوت آن در کشورهای مختلفآشنايی با  .3

 اهمیت آن در مديريت جامع مواد زايد جامدو  کاهش پسماند در مبدأ تولیدروش های  .4

تغییر و تبديل فیزيکی، شیمیايی و  و معرفی شیوه های مختلف پسماند شیمیايی و  زيستی ،مشخصات فیزيکیآشنايی با  .5
 زيستی پسماند

 شهریمنابع مختلف، انواع و کمیت، مشخصات، طبقه بندی و مديريت پسماندهای خطرناک موجود در پسماند آشنايی با  .6

شیوه جابجايی و تفکیک، ذخیره سازی و پردازش در مبدأ تولید )در مبدأ تولید، در مناطق مسکونی، در تأسیسات آشنايی با  .7
 تجاری و صنعتی( و بحث در هر مورد

 شهری آشنايی به شیوه جمع آوری پسماند .8

 انتقال و حمل و نقل پسماند آشنايی با شیوه  .9

 و بازيافت پسماند شیوه های مختلف پردازشآشنايی با  .10

 دفن بهداشتی و دفن ايمن پسماندبا  دفع پسماند ها و مواد باقیماندهآشنايی با شیوه  .11

 تولید کود کمپوستروش  باآشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده  .12

 باالآشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده با روش هضم بیهوازی با جامدات پايین رو به  .13

 پیرولیز و آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده توسط روش هايی مانند زباله سوزی، پالسما .14

تبديل به گاز کردن، استريلیزاسیون و گندزدايی با آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده توسط روش های  .15
 پرتو

 آشنايی با جنبه های بهداشتی مختلف پسماند .16

 قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرايی مرتبط با پسماند  .17
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 (عملی آزمايشگاهیبخش )
  میایی و بیولوژیکی پسماندی، شرو ین و رعیین خصوصیات فیزیکی ، ینمونه برداربا آ مایشاری ا  قبل شنایی آ .1

 

 

 به تفکيک اهداف کلی هر جلسه اهدا ف ويژه

و انواع  یدمنابع تول یپسماند، معرف يفتعر ینو همچن يرانپسماند در جهان و ا يريتو مد يخیتار یربا س یآشناي جلسه اول:

  پسماند
 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 کند. یانمطتصراً بدر سطح جهان را را  مدیریت پسماند راریطچه .1

 کند. یانمطتصراً بدر سطح ایران را را  راریطچه مدیریت پسماند .2

 پسماند را بطور کلی رعریف نماید.  .3

 انواع پسماند را معرفی نماید.  .4

 

 پسماندمعرفی بیماری های منتقله و مخاطرات بهداشتی و زيست محیطی ناشی از  جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 بتواند:دانشجو باید

 . نمایدناشی ا  پسماند را معرفی منتقله  یها یماریب -1

 ناشی ا  پسماند را معرفی نماید.  مطاارات بهداشتی -2

 ناشی ا  پسماند را معرفی نماید.  مطاارات  یست محیطی -3

 

پسماندهای شهری و تفاوت آن در کشورهای آشنايی با کمیت، سرانه و ترکیب يا درصد اجزای تشکیل دهنده   جلسه سوم:

 مختلف

 اهداف ویژه 

  بتواند: دانشجو باید 

 کمیت پسماند شهری را رشریح نماید.  -1

 سرانه رولید پسماند شهری را رشریح نماید.  -2

 را رشریح نماید. در ایران ررکیب یا درصد اجزای رشکیل دهنده پسماندهای شهری -3

 رفاوت کمیت و کیفیت پسماند شهری در ایران با سایر کشورها را بیان نماید.  -4

 

 جامد يدجامع مواد زا يريتآن در مد یتو اهم یدکاهش پسماند در مبدأ تول یروش ها  جلسه چهارم:

 اهداف ویژه 

  بتواند: دانشجو باید

  مجموعه مدیریت موارد  اید جامد را بشناسد. را در « رولید مواد  اید»جایگاه عنصر  -1
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 بر سایر عناصر مدیریت مواد  اید جامد را بداند.  «یدمواد  ا یدرول»عنصر اهمیت و میزان رأثیر گذاری  -2

 را رشریح نماید. پسماند در مبدأ رولید مقدار روش های کاهش -3

 را رشریح نماید. پسماند در مبدأ رولید سمیت روش های کاهش -4

5-  
 

شنايی با مشخصات فیزيکی،   :پنجمجلسه  پسماند و معرفی شیوه های مختلف تغییر و تبديل فیزيکی،  شیمیايی و زيستیآ

 شیمیايی و زيستی پسماند

 اهداف ویژه 

  بتواند دانشجو باید

  بیان نماید. را  مشطصات فیزیکی پسماند -1

 مشطصات شیمیایی پسماند را بیان نماید.   -2

 مشطصات  یستی پسماند را بیان نماید.   -3

 پسماند را بیان نماید.   شیوه های مطتلف رغییر و ربدیل فیزیکی -4

 شیمیایی پسماند را بیان نماید.  شیوه های مطتلف رغییر و ربدیل  -5

  یستی پسماند را بیان نماید.  شیوه های مطتلف رغییر و ربدیل  -6

 

 

انواع و کمیت، مشخصات، طبقه بندی و مديريت پسماندهای خطرناک موجود در آشنايی با منابع مختلف،  :ششمجلسه 

 پسماند شهری

 اهداف ویژه

 بتواند:دانشجو باید 

 را بشناسد.  پسماند خطرناک موجود در پسماند شهری منابع مطتلف -1

 را بشناسد.  انواع و کمیت پسماند خطرناک موجود در پسماند شهری -2

 را بشناسد.  در پسماند شهریمشطصات پسماند خطرناک موجود  -3

 را بشناسد.  پسماند خطرناک موجود در پسماند شهریابقه بندی و مدیریت  -4

 

آشنايی با شیوه جابجايی و تفکیک، ذخیره سازی و پردازش در مبدأ تولید )در مبدأ تولید، در مناطق مسکونی،  :هفتمجلسه 

 در تأسیسات تجاری و صنعتی( و بحث در هر مورد

 ویژهاهداف 

 بتواند: دانشجو باید

 را رشریح نماید. در مبدأ رولید  پسماند شهریشیوه جابجایی و رفکیک، ذخیره سا ی و پردا ش  -1

 . را رشریح نماید منااق مسکونی در پسماند شهریشیوه جابجایی و رفکیک، ذخیره سا ی و پردا ش  -2

 .یدنما یحرا رشر سیسات رجاری و صنعتیرأ در پسماند شهریشیوه جابجایی و رفکیک، ذخیره سا ی و پردا ش  -3

 

 آشنايی به شیوه جمع آوری پسماند شهری :هشتمجلسه 

 اهداف ویژه

 بتواند: دانشجو باید
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 را بیان نماید.  پسماند شهری انواع سیستم های جمع آوری -1

 شهری را رشریح نماید.  جمع آوری پسماندجهت رجهیزات و نیا های نیروی انسانی  -2

 سیستم های جمع آوری جمع آوری پسماند شهری را رجزیه و رحلیل نماید.  -3

 پسماند شهری را رشریح نماید. مسیرهای جمع آوری و فنون جایگزین در رجزیه و رحلیل سیستم های جمع آوری  -4

 

 آشنايی با شیوه انتقال و حمل و نقل پسماند  جلسه نهم:

 اهداف ویژه

 بتواند: دانشجو باید

 . را بیان نمایدضرورت انتقال و حمل و نقل پسماند شهری  -1

 انواع ایستگاه های انتقال پسماند شهری را بشناسد و خصوصیات آنها را رشریح نماید.  -2

 نیا مندی های اراحی انتقال و حمل و نقل پسماند شهری را رشریح نماید.  -3

 

 پسماندآشنايی با شیوه های مختلف پردازش و بازيافت  : جلسه دهم

 ضرورت و اهمیت پردا ش و با یافت پسماند شهری را بیان نماید.  -1

 انواع روش های مطتلف پردا ش پسماند شهری را رشریح نماید.  -2

 انواع روش های مطتلف با یافت پسماند شهری را رشریح نماید.  -3

 

 

 

 بهداشتی و دفن ايمن پسمانددفن روش آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده با   :یازدهم جلسه 

 اهداف ویژه

  بتواند: دانشجو باید

 اصول دفن بهداشتی را رشریح نماید.  -1

 را بشناسد.  انواع و روش های مطتلف دفن بهداشتی -2

 مالحظات مکانیابی دفن بهداشتی را بیان نماید.  -3

 شیوه پایش کیفیت  یست محیطی مربوط به روش دفن بهداشتی را بیان نماید.  -4

 شیوه جانمایی و اراحی مقدماری محل دفن بهداشتی پسماند شهری را رشریح نماید.  -5

 شیوه راهبری محل دفن بهداشتی پسماند شهری را رشریح نماید.  -6

 مالحظات مربوط به  مان رعطیلی و مراقبت های پس ا  رعطیلی محل دفن بهداشتی را بیان نماید.  -7

 
 

 اند ها و مواد باقیمانده با روش تولید کود کمپوستآشنايی با شیوه دفع پسم :دوازدهمجلسه 

 
 اهداف ویژه

 بتواند: ددانشجو بای

 مزایای روش دفع نهایی پسماند شهری با روش ربدیل به کود کمپوست را نام ببرید.  -1

 روش ها، مراحل و فرآیندهای مطتلف رولید کود کمپوست آلی را رشریح نماید.  -2
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 روش ها، مراحل و فرآیندهای مطتلف رولید ورمی کمپوست را رشریح نماید.  -3

 جنبه های اقتصادی رولید کود کمپوست در مدیریت مواد  اید جامد شهری را رشریح نماید.  -4

 

 آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده با روش هضم بیهوازی با جامدات پايین رو به باال  :سیزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 بتواند:دانشجو باید 

 بیهوا ی با جامدات پایین و باال را رشریح نماید.  هضم فرآیند -1

 پارامترهای مهم موثر در فرآیند هضم بیهوا ی با جامدات پایین و باال را بشناسد.   -2

 مزایا و معایب فرآیند هضم بیهوا ی با جامدات پایین و باال را در دفع نهایی پسماند را بشناسد.  -3

 

 آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده توسط روش هايی مانند زباله سوزی، پالسما و پیرولیز  :چهاردهمجلسه 

 اهداف ویژه

 بداند: دانشجو باید 

 را رشریح نماید.  برای دفع  نهایی پسماند فرآیند  باله سو ی -1

 را بشناسد. برای دفع  نهایی پسماند انواع  باله سو  ها  -2

 آالینده های خروجی  باله سو ها را بشناسد و روش های کنترل آالینده های مذکور را رشریح نماید.  -3

 رشریح نماید. برای دفع  نهایی پسماند فرآیند پالسما را  -4

 رشریح نماید. برای دفع  نهایی پسماند فرآیند پیرولیز را  -5

 مزایا و معایت سه روش فوق الذکر را بشناسد.  -6

 

آشنايی با شیوه دفع پسماند ها و مواد باقیمانده توسط روش های تبديل به گاز کردن، استريلیزاسیون و  :پانزدهمجلسه 

 گندزدايی با پرتو

 اهداف ویژه

 :دانشجو باید

 فرآیند ربدیل به گا  کردن برای دفع  نهایی پسماند را رشریح نماید.  -1

 فرآیند استریلیزاسیون را برای دفع  نهایی پسماند را رشریح نماید.  -2

 فرآیند گند دایی با پررو را برای دفع  نهایی پسماند را رشریح نماید.  -3

 مزایا و معایت سه روش فوق الذکر را بشناسد.  -4

 

 آشنايی با جنبه های بهداشتی مختلف پسماند :شانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 :دانشجو باید

 جنبه های بهداشتی دفن بهداشتی پسماند شهری را بشناسد.  -1

 جنبه های بهداشتی و ایمنی کمپوست کردن پسماند شهری را بشناسد.  -2

 جنبه های بهداشتی سو اندن پسماند شهری را بشناسد.  -3

 جنبه های بهداشتی عدم مدیریت صحیح پسماند شهری را بشناسد.  -4
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 قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرايی مرتبط با پسماند  :دهمهفجلسه 

 اهداف ویژه

 :.....دانشجو باید

 قوانین و آئین نامه های مربوط به پسماند شهری را بداند. -1

 خطرناک را بداند.قوانین و آئین نامه های مربوط به پسماند  -2

 شهری و خطرناک را بشناسد. شیوه نامه های اجرایی مرربط با پسماند  -3

 

 قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرايی مرتبط با پسماند  :مایشگاهیزآش خب

 اهداف ویژه

 :.....دانشجو باید

 بداند. مایشگاه ها را آقوانین و آئین نامه های مربوط به   -1

 .و ار ش حرارری را انجام دهدفیزیکی پسماند ا  قبیل رو ین، دانسیته، درصد راوبت، میزان خاکستر  مایشات آ -2

یزان فلزات مو  روژن و فسفریتن، میزان یزان نیتروژن آلیم، دایت الکتریکیه،  pHپسماند ا  قبیل یمیایی مربوط بهش مایشات آ -3

 .را انجام دهد سنگین

و زی گرم ینگ آم ، میزان کلیفرم های کل و گرماپای، میزان انگل ها  پسماند ا  قبیل مربوط به یستی و میکروبی  مایشات آ -4

 .را انجام دهدرصد جوانه  نی د

 

 
 

 

 منابع آموزشی:
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 روش تدريس)آموزش(:
  سخنرانی با ارائه پاورپوینت -1

 مباحثه ای -2

 پرسش و پاسخ -3

 وسايل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور -1

 وایت برد -2

 کامپیورر -3

 يا سنجش دانشجو: ینحوه ارزياب
 

 روش آزمون

سهم از 

 نمره کل

)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ

   30 یکتب ررم میانآ مون 

   50 کتبی آ مون پایان ررم
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انجام درسی و فعالیت 

 یف رکال
- 20   

 
 

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 حضور مررب و به موقع درکالس -1

  کالس یشرکت در بحث ها  -2

 ررم یاندر امتحان پا شرکت -3

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

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 


