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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            مدیریت مواد زائد جامد مدیریت مواد زائد جامد : : درسدرسطرح دوره طرح دوره 

 

 ارشد مهندسی بهداشت محيطکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 9219294      مدیریت مواد زائد جامد :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   92-92شنبه ساعت ود :روز و ساعت برگزاري

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

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 93-3333333792  :تلفن و روزهاي تماس  محسن اربابیدکتر  :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس هيتمحر سیدرپ ،دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

سيستمهاي مختلف مدیریت مواد زائد جامد و ایجاد توانایی در استفاده از روشها، فناوریهاا و برناماه یااي مادیریتی باه       آشنائی با

    .ایداف مدیدیت مواد زائد جامدمنظور تامين به 

عناصر موظف در سيستم مدیریت مواد زائد جاماد شاامت تودياد، نگهاداري، جمای آوري، حمات و        شناسایی :اهداف اختصاصي درس

   .نقت، بازیافت و تصفيه و دفی که به طور مستقيم و غير مستقيم بر سالمتی انسان و سایر موجودات و محيط زیست تاثير می گذارد
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- Integrated solid waste management, Tchobanoglous, G. Hilary, T. Samuel A. Vilgil McGraw-Hill, 

1993. 

2- Hand book of solid waste management, Frank Kreith, McGraw-Hill, 1994. 

3- Solid waste treatment and disposal, Paul T. Williams, John Wiley & Sons, 1998. 

4- Municipal solid waste, Robert E. Landreth, Paul A. Robert, Lewis Publisher Inc., 1996. 

5- Hazardous  waste management, Michael D. Largrega Phillipa L. Buckingham, Jeffery, G. Evans, 

McGraw-Hill, 2001. 

 .9332، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، 2و 9دکتر قاسمعلی عمرانی، مدیریت مواد زائد جامد شهري، ج  -6

 .م و یا سخنرانیليپاور پوینت، ف ،هوزج کليه مطادب ارائه شده در کالس به صورت -7

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %.22ده به صورت سخنرانی در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد ارائه یک مقا:  در طول دوره( ادف

 %32 یسرد هژورپ هئارا (ب

 %.12آزمون طول نيمسال و پایان نيمسال ( ج 

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

 . برابر مقررات آموزشی عمت می گردد 4/ 97بيش از .  نمره کم می شود 21/2یر غيبت 



 

 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد –فرم معرفي دروس نظري و عملي 

 (EDO) مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –ونت آموزشي معا

  93993966  --9977  نيمسا ل اولنيمسا ل اول: : سال تحصیليسال تحصیلي
 

 

                                                                                                Dr. M. Arbabi 2 از 2صفحه 

 

             ييررههشش  مدیریت مواد زائد جامدمدیریت مواد زائد جامد :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس   
 

                                   
 

 مدرس عنوان ساعت هسلج هرامش
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس

 حضور و آمادگی ذینی دکترمحسن اربابی مواد زائد جامد و شناخت عوامت مهم آنروشهاي اساسی در مدیریت  92-92  9

 مشارکت در بحث گرویی " استراتژي یاي مدیریت مواد زائد جامد 92-92  2

 مشارکت در بحث گرویی " ارائه کالسی توسط دانشجو-مقررات و قوانين بين ادمللی 92-92  3

 مشارکت در بحث گرویی " چادش یا در مدیریت مواد زائد جامد 92-92  4

 مشارکت در بحث گرویی " برنامه ریزي در مدیریت مواد زائد جامد و تعيين اودویتها 92-92  1

 مشارکت در بحث گرویی " مشکالت اجرایی و قانونی در برنامه ریزي 92-92  6

 مشارکت در بحث گرویی " ارائه کالسی توسط دانشجو -دي اوديهبرآوردیاي اقتصا 92-92  7

 مشارکت در بحث گرویی " شناخت اقدامات مرتبط با مواد زائد جامد 92-92  3

 مشارکت در بحث گرویی " انتخاب روشهاي منطبق بر محيط زیست 92-92  9

 مشارکت در بحث گرویی " ارائه کالسی توسط دانشجو -کایش مواد زائد جامد در منبی توديد 92-92  92

 مشارکت در بحث گرویی " مدیریت بازفت و استفاده مجدد 92-92  99

 مشارکت در بحث گرویی " مدیریت مواد زائد جامد خطرناک موجود در مواد زائد شهري 92-92  92

 مشارکت در بحث گرویی " (مراکز بهداشتی درمانی)مدیریت مواد زائد و جامد عفونی  92-92  93

 مشارکت در بحث گرویی " پایش سيستمهاي جمی آوري، تصفيه و دفی مواد زائد جامد 92-92  94

 مشارکت در بحث گرویی " نگهداري و احياي اماکن دفن بهداشتی قدیمی 92-92  91

 مشارکت در بحث گرویی " شهاي جمی آوري دفی مواد زائد جامدآشنایی با مدل سازي رو 92-92  96

 مشارکت در بحث گرویی " پروژه دانشجویی -طراحی محت یاي دفن بهداشتی مواد زائد جامد 92-92  97

 مشارکت در بحث گرویی " جمی بندي و رفی اشکال 92-92  93

 تشادهب هدكشناد شزومآ همانرب قباطم: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان:  

  ادزامی می باشدانجام تکاديف و پروژه یاي کالسی مشارکت گرویی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 


