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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  بهداشت مطالعات و توسعه آموزشدفتر 

  2هداشت محیط ب) course plan ( دوره درس  طرح 

 

  1397-1398سال تحصیلی اول  *. نیمسال تحصیلی :                                             2بهداشت محیط  نام درس:

  3ترم  - پیوسته کارشناسی - عمومیدانشکده: بهداشت                                                                     *. رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت 

  - درس پیشنیاز:                                                 واحد دکتر ظفرزاده) 5/0 - واحد دکتر صادقی 5/0(نظري  واحد 1   * تعداد واحد:

 *.گروه آموزشی: مهندسی بهداشت محیط                2*. محل برگزاري: کالس شماره               8- 10شنبه  یک* روز و ساعت برگزاري:  

  نام مدرسن: دکتر مهدي صادقی

  روزهاي تماس با مسئول درس:  شنبه تا چهارشنبه                                           علی ظفرزادهدکتر نام مسوول درس: 

  Dr-sadeghi@goums.ac.irپست الکترونیک:  32450155گروه مهندسی بهداشت محیط. تلفن: ،آدرس دفتر: دانشکده بهداشت 

اهمیت جمع آوري پسماند، اسـتراتژي هـاي   ، مواد زائد جامد(پسماند)کسب دانش و اطالعات الزم در هدف کلی درس: 
  کاهش پسماند و عناصر موظف مدیریت پسماند

  پسماند و اهمیت جمع آوري پسماند. کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص 1
  استراتژي ها و عناصر موظف مدیریت پسماند . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص 2
 ي و جابجایی در محل، جمع آوري ، بازیافت و دفع پسماندذخیره ساز.کسب دانش و اصالعات در خصوص 3

  اهداف اختصاصی:

  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
  پسماند را بداند.. تعریف 1- 1
  اهمیت بهداشتی مدیریت پسماند را بداند.. 1- 2
  اهمیت اقتصادي مدیریت پسماند را بداند.. 1- 3
 مدیریت پسماند را بداند.اهمیت زیست محیطی . 4-1

  استراتژي هاي مدیریت جامع پسماند را بداند.. 2- 1
  عناصر موظف مدیریت پسماند را بداند.. 2- 2
  تولید پسماند ، طبقه بندي و ویژگی هاي فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند ها را بداند.. 2- 3
  روشهاي جابجایی و ذخیره سازي در محل را بداند.. 3- 1
  را بیان کند. روشهاي جمع آوري و انواع آن. 3- 2
  را بیان کند.بازیافت و انواع روشهاي آن . 3- 3
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  . روشهاي دفع پسماند را بداند.4-3

  شیوه تدریس: 
 استفاده از وسایل کمک آموزشی، پرسش و پاسخ  - سخرانی

  نحوه ارزشیابی دانشجو:

 درصد85تشریحی =  -امتحان پایان ترم به صورت تستی  -درصد، 10امتحان در کالس=-درصد، 5ارزشیابی در کالس=  -

  ، تذکر در صورت تاخیر حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همراه مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

  تکالیف درسی وظایف و تکالیف دانشجو:

  8-10ساعت  07/11/97:     :     تاریخ امتحان پایان ترم                 -* تاریخ امتحان میان ترم:

 * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

  منابع اصلی:

 انتشارات خانیران، ترجمه دکتر جعفرزاده، مدیریت جامع پسماند -

 

  

  2بهداشت محیط جدول زمان بندي برنامه درسی 

     

مالحظات / آمادگی  مدرس عنوان ساعت  تاریخ روز
الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

اهمیت جمع آوري پسماند،  مقدمه ، تعریف مواد زائد،  10-8  01/07/97  1
استراتژي هاي مدیریت پسماند، عناصر موظف مدیریت 

  پسماند

دکتر 
  صادقی

 

  دکتر صادقی  تولید پسماند، طبقه بندي پسماندها، ویژگی هاي پسماند  10-8 08/07/97  2

جابجایی و ذخیره سازي در محل، جمع آوري و روشهاي آن،   10-8 15/07/97  3
  بازیافت و روشهاي آن

  دکتر صادقی

دفع پسماند، انواع روش هاي دفع، زباله سوزي، کمپوست،   10-8 22/07/97  4
  بیوگاز و دفن بهداشتی

  دکتر صادقی

 


