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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده              طراحی و اصول مهندسی سيستمهای پسماندطراحی و اصول مهندسی سيستمهای پسماند: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

 ارشد مهندسی بهداشت محيطکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي             طراحی و اصول مهندسی سيستمهای پسماندطراحی و اصول مهندسی سيستمهای پسماند   :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   8-01ساعت  کشنبهی :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظری 2 (:عملي/ نظري )تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 88-8888888701  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :درسنام مسئول 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس ، پردیس رحمتيهدانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

و  یریتیسيستمهای مختلف مدیریت مواد زائد جامد و ایجاد توانایی در استفاده از روشها، فناوریها و برنامه های مد آشنائی با

  . طراحی، نگهداری و بهره برداری سيستمهای مدیریت مواد زاید جامد

عناصر موظف در سيستم مدیریت موواد زائود جامود شوامل تو يود، نگهوداری، جمو  آوری، حمول و          شناسایی :اهداف اختصاصي درس

رداری بوه توجوه بوه نکوای فنوی و ایتصوادی پردا توه        در این درس به موضوع طراحی و نگهداری و بهره ب. نهایی نقل، بازیافت و تصفيه و دف 

   .می شود
در  –عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس ) :منابع اصلي درس

 .صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد

 
1- Landreth R.E. Rebers P.A., “Municipal Solid Waste: Problems and solutions”. CRC press. Last edition. 
2- John Pitehtel, “ Waste Management Practices: Municipal, hazardous, and industrial. Second edition, CRC press, 
2014. 
3- WHO, “Safe Management of Wastes from Health-care Facilities”. 2

nd
 edition. WHO. Last edition. 

 
4- Integrated solid waste management, Tchobanoglous, G. Hilary, T. Samuel A. Vilgil McGraw-Hill, 2003. 

 .لم و یا سخنرانیيپاور پوینت، ف جزوه، کليه مطا ب ارائه شده در کالس به صوری -5

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %.21ارائه یک مقا ه به صوری سخنرانی در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد :  در طول دوره( ا ف

 .%81آزمون طول نيمسال و پایان نيمسال  ( ب

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 . برابر مقررای آموزشی عمل می گردد 4/ 07بيش از .  نمره کم می شود 25/1هر غيبت 
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             طراحي و اصول مهندسي سیستمهاي  پسماند :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس   
 

                                   
 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس

 ذهنیحضور و آمادگی  دکترمحسن اربابی فيزیکی، شيميایی و زیستی : منشا ترکيب و ویژگيهای مواد زاید جامد شهری 01-8  0

 مشارکت در بحث گروهی " فيزیکی، شيميایی و زیستی: ترکيب و ویژگيهای مواد زاید جامد شهریمنشا  01-8  2

 مشارکت در بحث گروهی " سيستمهای مهندسی مواد زاید جامد شهری و عناصر موظف در آن 01-8  8

 مشارکت در بحث گروهی " سيستمهای مهندسی مواد زاید جامد شهری و عناصر موظف در آن 01-8  4

 مشارکت در بحث گروهی " محاسبای مربوط به ميزان تو يد مواد زاید و نمره فرموالسيون مواد زاید 01-8  5

6 
 

روشهای جم  آوری  مواد زاید جامد : جم  آوری  مواد زاید جامد  01-8

 (و اجزای مربوط و آنا يز ایتصادی آنها SCS-HCSسيستمهای )

 گروهی مشارکت در بحث "

 مشارکت در بحث گروهی " روش شناسی انتخاب محل دفن مواد زاید جامد 01-8  7

8 
 

جم  )اصول مهندسی در طراحی روش دفن بهداشتی  مواد زاید : دفن پسماند 01-8

ابه -آوری و محاسبای گازهای تو يدی  (تصفيه شير

 مشارکت در بحث گروهی "

8 
 

جم  )احی روش دفن بهداشتی  مواد زاید اصول مهندسی در طر: دفن پسماند 01-8

 آوری و محاسبای گازهای تو يدی

 مشارکت در بحث گروهی "

01 
 

جم  )اصول مهندسی در طراحی روش دفن بهداشتی  مواد زاید : دفن پسماند 01-8

 آوری و محاسبای گازهای تو يدی

 مشارکت در بحث گروهی "

 مشارکت در بحث گروهی " ميزان گازهای تو يدیراحی و محاسبای انواع، اصول ط: فناوری زبا ه سوزها 01-8  00

02 
 

اصول و مبانی طراحی سيستمهای : تو يد کمپوست از مواد زاید جامد شهری 01-8

 کمپوست

 مشارکت در بحث گروهی "

 مشارکت در بحث گروهی "  طرناک  انگیمدیریت مواد زائد  01-8  08

04 
 

کنترل انتشارای و مدیریت : اندن مواد زاید جامدتو يد انرژی از طریق سوز 01-8

  اکستر

 مشارکت در بحث گروهی "

 مشارکت در بحث گروهی " مدیریت مواد زائد و جامد مراکز بهداشتی درمانی 01-8  05

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان:  

 ا زامی می باشدانجام تکا يف و پروژه های کالسی روهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت مشارکت گ . 


