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 ف کلی :اهدا

نه برداری از زباله، با اهمیت اقتصادی وبهداشتی زباله، منابع تولید زباله، نرخ تولید زباله و روشهای کاهش آن، خواص فیزیکی و شیمیائی زباله، روشهای نمو آشنائی دانشجویان 

 روشهای مختلف جمع آوری و حمل و نقل زباله، روشهای بازیابی و دفع زباله در جوامع شهری می باشد.

 د.در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابن هداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره بایدا

 واحد تئوری: -1
 .دهد توضیح را جامد زائد مواد مدیریت در موظف عناصر -5

 .دهد شرح را زباله تولید مختلف منابع و زباله وبهداشتی اقتصادی اهمیت -1

 .دهد انجام را آن کاهش روشهای و زباله تولید نرخ محاسبه -9

 .کند بیان را و تجهیزات مورد نیاز آن از برداری نمونه روشهای و زباله بیولوژیك و شیمیائی ، فیزیکی صخوا -3

 .دهد شرح را آنها بکارگیری نحوه و برآن موثر وعوامل پسماندها ونقل وحمل آوری جمع روشهای -1

 زباله را شرح دهد. زمان های موثر در جمع آوری -9

 .دهد شرح را زباله بازیافتپردازش و  کاربردی روشهای -4

 از یك هر معایب و مزایا بررسی طریق از آنها مقایسه و کمپوست تهیه سوزاندن، ، بهداشتی دفن بخصوص جامد زائد مواد دفع روشهای بررسی نحوه -8

 .دهد شرح را مذکور روشهای

 .دهد توضیح را بیولوژیك و شیمیائی خطرناك های زباله مدیریت روشهای -6

 :واحد عملی  -2

 .زباله فیزیکی ترکیب و دهنده تشکیل اجزای و نوع ، رطوبت دانسیته، سرانه،آشنایی با  -5

  کمپوست کود و زباله بندی دانه زباله، حرارتی ارزش و شیمیائی ترکیبآشنایی با  -1

 تهیه نماید. جامد زائد مواد مدیریت موجود سیستمهای و بازیافت و تبدیلی صنایع از علمی بازدیدهایگزارش در مورد  - 9

 سمینار در کالس ارائه دهد و گزارش سمینار را بنویسد. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 تئوری فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر مهدی نژاد گروه بندی کالس برای سمینار -مقدمه و ارائه سر فصل دروس     51-51 11/55/5961 5

اهمیت بهداشتی  -عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد 51-51 14/55/5961 1

 واقتصادی زباله

 دکتر مهدی نژاد

 دکتر مهدی نژاد منابع مختلف تولید زباله و تعیین نرخ تولید زباله 51-51 3/51/5961 9

 دکتر مهدی نژاد فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی زبالهخواص  51-51 55/51/5961 3

 دکتر مهدی نژاد راههای کاهش زباله 51-51 58/51/5961 1

 دکتر مهدی نژاد ظروف نگهداری زباله -روشهای نمونه برداری از زباله 51-51 11/51/5961 9

 دکتر مهدی نژاد روشهای جمع اوری زباله و عوامل موثر در سیستم جمع آوری 51-51 59/5/5969 4

 دکتر مهدی نژاد زمان های موثر در جمع اوری زباله 51-51 19/5/5969 8

 دکتر مهدی نژآد پردازش وبازیافت زباله -حمل ونقل زباله 51-51 91/5/5969 6

 دکتر مهدی نژاد حل تمرین 51-51 9/1/5969 51

 دکتر مهدی نژاد روشهای مختلف دفع زباله) دفن کردن زباله( 51-51 59/1/5969 55

 دکتر مهدی نژاد روشهای مختلف دفع زباله) دفن کردن زباله( 51-51 11/1/5969 51

 دکتر مهدی نژاد روشهای مختلف دفع زباله)کمپوست ( 51-51 14/1/5969 59

 دکتر مهدی نژاد روشهای مختلف دفع زباله)کمپوست ( 51-51 9/9/5969 53

 دکتر مهدی نژاد دفع زباله)سوزاندن زباله( و فرآیند بیو گازروشهای مختلف  51-51 51/9/5969 51

 دکتر مهدی نژاد رفع اشکال  51-51 54/9/5969 59

 

 

 عملی-وری و دفع مواد زائد جامدآ: جمع نام درس 
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 فهرست ومحتوا بخش عملی

 
 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر مهدی نژاد بازدید از کارخانه کمپوست و محل دفع مواد زائد جامد شهر گرگان 8-51 5/9/5969 5

 سیستمهای و بازیافت و تبدیلی صنایع از علمی گزارش در مورد بازدیدهای  58-59 51/9/5969 1

  جامد زائد مواد مدیریت موجود

 دکتر مهدی نژاد

 دکتر مهدی نژاد و گزارش سمینار  مینارس 58-59 54/9/5969 9

 

 



 وهیبحث گر پرسش وپاسخ،سخنرانی، حل مسئله مبتنی بر مورد،  : تئوری روش تدریس 

 ارائه سمینار توسط دانشجویان با مشارکت استاد -جامدروش تدریس عملی: سخنرانی در هنگام بازدید از صنایع بازیافت مواد زائد 

 

 سیاست ها و قوانین کالس :
 غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی می باشد. -5

 حضور به موقع در کالس و قبل از حضور استاد -1

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

 بخش تئوری:
 رعایت نظم در کالس -5

 استادحل تمرینات ارائه شده از طرف -1

 مشارکت در درس  -9

 بخش عملی:
 مراکز دفن زباله تهیه گزارش از بازدید های علمی از صنایع کمپوست و -5 

 وتهیه گزارش آن ارائه سمینار -1

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 بخش تئوری:

 %10 و حل تمرین      حضور فعال در کالس و شرکت در بحث -1

 % 00                                            ازمون کتبی آخر ترم -1

 بخش عملی:

 %10 تهیه گزارش از بازدید های علمی از صنایع کمپوست و مراکز دفن زباله     -5

 % 20 ارائه سمینار وتهیه گزارش آن                       -1

 م:تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان تر

 صبح 12-10ساعت  -22/3/1320:  آزمون پایان ترم -1

 صبح 12- 10ساعت  – 11/3/1320آزمون بخش عملی:  -2
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