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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            مواد زائد جامد شهری و صنعتیمواد زائد جامد شهری و صنعتی: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

 مهندسی بهداشت محيط پيوستهکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 9299127  مواد زائد جامد ش و صنعتی :نام و شماره درس

 3کالس  :محل برگزاري   8-91نبه ساعت شدو :روز و ساعت برگزاري

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

 پاتوبيولوژی، اصول اپيدميولوژی :دروس پیش نیاز

 + 98-3833333791  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :نام مسئول درس

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

ست محيطی ناشی از موواد زائود جامود شوهری و روسوتایی و شوناخت جمو         یدانشجویان با خطرات زآشنائی  :هدف كلي درس

  . آوری، بازیافت و دف  آنها با توجه به جنبه های فنی و اقتصادی

جمو   اصوول روشوهای    ،ست محيطی ناشی از مواد زائد جامد شوهری یدانشجویان با خطرات زآشنائی  :اهداف اختصاصي درس

 ، و کواربرد آنهوا   پوردازش و بازیافوت  موواد زائود جامود     روشوهای متتلو    ، ائد جامود مواد زاصول روشهای حمل و نقل  ،آوری

  .مواد زائد جامد نهایی روشهای دف  

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. 

6- Lund H.F. (2001). Recycling Handbook. 2
nd

 Ed. McGraw-Hill. 

 .9382، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، 2و 9دکتر قاسمعلی عمرانی، مدیریت مواد زائد جامد شهری، ج  -7

 .لم و یا ستنرانیيپاور پوینت، ف جزوه، کليه مطالب ارائه شده در کالس به صورت -8

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %(21) ارائه کالسی -2%(                 91) کالسی های رکت در بحثمشا -9:  در طول دوره( ال 

 %71پایان دوره آزمون نهایی ( ب  

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

 برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 4/ 97بيش از .  نمره کم می شود 22/1هر غيبت 
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           مواد زائد جامد شهری و صنعتیمواد زائد جامد شهری و صنعتی :ي ارائه برنامه درسجدول زمان بند
 

 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 مطالعه قبلیحضور و  دکترمحسن اربابی تعاری  و اصطالحات در مدیریت مواد زائد جامدمقدمه و  91-8  9

 مطالعه قبلیحضور و  " شناختی کنترل مواد زائد جامدجنبه های بهداشتی، اقتصادی و زیبا 91-8  2

 مطالعه قبلیحضور و  " مواد زائد جامد بيماریهای منتقله و اثرات زیست محيطی 91-8  3

4  91-8 
طبقه بندی و تعيين ترکيب مواد زائد، بررسی خواص  فيزیکی و شيميایی و 

 کاربرد آن
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

2  91-8 
تعييين مقدار مواد زتئد جامد، سرانه توليد،  بررسی خواص  فيزیکی و شيميایی و 

 کاربرد آن
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

6  91-8 
، مقایسه روشها و جنبه های منفی و مواد زائد جامد جم  آوری اصول روشهای 

 اقتصادی هر روش
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

7  91-8 
، مقایسه روشها و جنبه های منفی و ائد جامدمواد زاصول روشهای حمل و نقل 

 اقتصادی هر روش
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

 مطالعه قبلیحضور و  " و کاربرد آنها پردازش و بازیافت  مواد زائد جامدروشهای متتل   91-8  8

 مطالعه قبلیحضور و  " مواد زائد جامد نهایی روشهای دف   91-8  9

 مطالعه قبلیحضور و  " ل و روشها مزایا و محدویتهادفن بهداشتی، اصو 91-8  91

99  91-8 
قابل تجزیه بيولوژیکی، سيستمهای ساده و صنعتی،  تهيه کود آلی از مواد زائد

 اصول فرآیند، مزایا و معایب
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

 مطالعه قبلیو  حضور " بيمارستانی  سوزهایزباله سوزاندن زباله در زباله سوز با تکيه بر  91-8  92

 مطالعه قبلیحضور و  " بررسی مسایل و مشکالت مواد زائد جامد در یک اجتماع 91-8  93

 مطالعه قبلیحضور و  " (بيوگاز)توليد انرژی از مواد زائد جامد  91-8  94

 مطالعه قبلیحضور و  " مواد زائد جامد توليدی در صنای  91-8  92

 مطالعه قبلیحضور و  " نعتیخصوصيات مواد زائد ص 91-8  96

 مطالعه قبلیحضور و  " اصول جم  آوری، حمل و نقل و دف    مواد زائد صنعتی 91-8  97

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

 مادگی الزم قبل از شروع کالس الزامی می باشدسی و آانجام تکالي  کالمشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و . 


