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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

مهندسي  -دکتری تخصصيتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط
 -یش نیاز: پ  نظرید: نوع واح 2تعداد واحد:                           مديريت جامع مواد زائد جامد نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مهدی فرزادکیامسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

ارچوب برنامه های بهداشت محیط يک امر اجتناب ناپذير است. شناخت اجزای توجه به مديريت مواد زائد جامد در چ

سیستم مديريت مواد زائدجامد نظیر سیستم های جمع آوری ، حمل و نقل و همچنین سیستم های تصفیه و دفع اعم از 

ان دارند، ضروری بهداشتي و بازيافت که تاثیر مستقیم در حفظ محیط زيست و سالمت انس دفعکمپوست ، زباله سوزی ، 

مي باشد. لذا ايجاد قابلیت های الزم در زمینه انتخاب روش های بهینه و استفاده از تکنولوژی ها و برنامه های مديريتي 

 مناسب يک امر اساسي در برنامه های بهداشت محیط است. 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل
 

جامد و کسب دانش الزم در مورد روش هـا،  زائدسیستم های مختلف مرتبط با مواد دانشجو در پايان اين درس با شناخت 

فناوريها و مسائل مديريتي قادر خواهد بود سیستم های مناسب جهت کنترل مواد زائد جامد زا طراحي نمـوده و در رفـع 

 ايد. مشکالت مربوطه از فناوری های الزم بهره جسته و برنامه های مديريتي الزم را تهیه نم

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. جامد زائدروش های اساسی در مدیریت مواد  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد  -

 شناختی( هدفرا توضیح دهد. ) جامد زائدروش های اساسی در مدیریت مواد  -

 ا تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد ر -
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 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روش های اساسی در مددیریت  دقیقه021

 جامد زائدمواد 

عناصدددر موظدددف در 

ئددد مدددیریت مددواد زا

 جامد

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. زائدانواع استراتژی های مدیریت جامع مواد  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )پرکاربردترین استراتژی ها در این زمینه  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )سب شرایط محیطی و فرهنگی مراحل تدوین استراتژی بر ح -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(استراتژی های کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

لددف در اسددتراتژی هددای م ت دقیقه 021

 جامد زائدمدیریت جامع مواد 

شددیوه هددای مدددیریت 

مددواد زائددد جامددد در 

 ایران و جهان

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(جامد  زائداستاندردهای جهانی در خصوص مدیریت مواد  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(و بین المللی در این زمینه  قوانین داخلی -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(استانداردهای جهانی و ملی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(استانداردها ، قوانین ملی و بین المللی  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه برئوس مطال موضوع درس

 دقیقه021

 

مقررات ملدی و بدین المللدی و 

بررسی قوانین سایر کشورها در 

 جامد زائدزمینه مدیریت مواد 

قوانین و دسدتورالعمل 

هددای محلددی، ملددی، 

منطقدددده ای و بددددین 

المللدددی در خصدددوص 

 پسماند

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(چالش های موجود در مدیریت مواد زائد جامد  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(فاکتورهای اساسی و کلیدی در این زمینه  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(فاکتورهای اساسی و کلیدی در این زمینه  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(جامد چالش های موجود در مدیریت مواد زائد  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

 زائدچالش ها در مدیریت مواد 

جامددد و شددناخت فاکتورهددای 

اساسددی و کلیدددی در مدددیریت 

 جامع مواد زائد

چالش های بهداشدتی، 

، لش های اقتصدادیچا

فاکتورهددای اصددالحی 

 سیستم

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(اهداف آتی در مدیریت جامع مواد زائد جامد  -

 د. )هدف شناختی(را فهرست کنمراحل برنامه ریزی در مدیریت جامع مواد زائد جامد  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(اساس تعیین الویت اهداف  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(شرایط محیطی و اقتصادی در این زمینه  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مدیریت جدامع  برنامه ریزی در

منطقده -جامدد)محلی زائدمواد 

 تعیین الویت ها-(ای

نیدداز سددنجی، الویددت 

بنددددی، در سددددطو  

م تلددف از محلددی تددا 

 منطقه ای 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ذکر نماید. ) هدف شناختی( راموانع اجرایی و قانونی در برنامه ریزی مدیریت جامع  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(تبصره های قانونی در زمینه کمک به برنامه ریزی بهتر  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع مشکالت اجرایی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مشکالت اجرایی و قانونی ملی و بین المللی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6لسهج

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مشدکالت اجرایددی و قددانونی در 

برنامدده ریددزی مدددیریت جددامع 

 زائدمواد 

ارزیدددابی و سدددنجش 

وضع موجود بدا تاکیدد 

بر مسدایل و مشدکالت 

سیستم مدیریت جامع 

 مواد زائد

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 جلسه هفتم:اهداف رفتاری 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(هزینه های آشکار و پنهان در زمینه مدیریت جامع  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( زائدبرآوردهای اقتصادی اولیه در زمینه مدیریت جامع مواد  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(اساس برآورد اقتصادی اولیه  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(برآوردهای اقتصادی اولیه با توجه به کمیت و کیفی مدیریت جامع  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

برآوردهای اقتصدادی اولیده در 

 زائدزمینه مدیریت جامع مواد 

تجزیدددده و تحلیددددل 

اقتصادی وضع موجود 

و ترسددددیم خطددددو  

اقتصدددادی توسدددعه و 

 بهینه سازی سیستم

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(جامد  زائداجزای سیستم مدیریت جامع مواد  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(جامد  زائدیت جامع مواد اجزای سیستم مدیر -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(جامد  زائداجزای سیستم مدیریت جامع مواد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(جامد  زائداجزای سیستم مدیریت جامع مواد  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

 دقیقه021

 

شدددناخت اجدددزای سیسدددتم 

 جامد زائدمدیریت جامع مواد 

تجزیه و تحلیل عناصر 

مدددیریت جددامع مددواد 

 زائد جامد

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ذکر نماید. ) هدف شناختی(را جامد  زائداقدامات مرتبط با مواد  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(جنبه های بهداشتی و زیست محیطی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(روش های سازگار با محیط زیست  -

را تجزیده و تحلیدل کندد. )هددف انت اب روش های سازگار با محیط زیست بر اسداس شدرایط بهداشدتی و زیسدت محیطدی  -

 شناختی(

 



 جـان آفـرينبه نام خـداوند 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 6 

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

با مواد  شناخت اقدامات مرتبط

جامدددد و جنبددده هدددای  زائدددد

بهداشتی و زیست محیطدی ان 

انت اب روش های سدازگار  -ها

 با محیط زیست

تجزیدددده و تحلیددددل 

بهداشدددتی و زیسدددت 

محیطدددی و ترسدددیم 

عه و بهینه خطو  توس

 سازی سیستم

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(انواع مواد زائد جامد  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(چگونگی ایجاد فرهنگ کاهش تولید مواد زائد جامد  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(ی ، اجتماعی در این زمینه راهکارهای اقتصادی ، فرهنگ -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(صرفه اقتصادی در کاهش تولید  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

جامد در محل  زائدکاهش مواد 

 تولید

روش هدددای کمینددده 

 کمیت و سمیتسازی 

در مددواد زائددد جامددد 

 محل تولید

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(اصول طراحی سیستم های بازیافت   -

 د. )هدف شناختی(را فهرست کنمراحل مدیریت بازیافت و استفاده مجدد  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(جامد  زائدمدیریت بازیافت و استفاده مجدد از مواد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(جامد  زائدمدیریت بازیافت و استفاده مجدد از مواد  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي دريس ی تشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مدددیریت بازیافددت و اسددتفاده 

جامددد و  زائدددمجدددد از مددواد 

سیستم شناخت اصول طراحی 

 های بازیافت

انددددواع روش هددددای 

بازیافدددت و اسدددتفاده 

مجدد، وظدایف تولیدد 

کنندددگان و دسددتگاه 

  های اجرایی

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(جامد خطرناک  زائدمدیریت مواد نحوه  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(مراحل مدیریت زائدات شهری  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(جامد خطرناک و زائدات شهری  زائداستراتژی مدیریت مواد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(دات شهری ملی و بین المللی جامد خطرناک و زائ زائدمدیریت مواد  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

جامددد  زائدددمدددیریت مددواد 

 خطرناک و زائدات شهری

شناسایی وضع موجود 

مدددیریت مددواد زائددد 

نددداک و جامدددد خطر

 زائدات شهری 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(روش های ارزیابی خطر و کنترل آلودگی ها  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(مراحل ارزیابی خطر و کنترل آلودگی ها  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(خطر و کنترل آلودگی ها روش های ارزیابی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(اثرات ارزیابی خطر و کنترل آلودگی ها  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شددناخت روش هددای ارزیددابی  دقیقه 021

 کنترل آلودگی هاخطر و 

انددددواع روش هددددای 

ارزیابی خطر، کنترل و 

 مدیریت خطر

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(بهداشتی  عاحیای اماکن دف مراحل -

 ا فهرست کند. )هدف شناختی(ربهداشتی  عامکانات مورد نیاز احیای اماکن دف -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(اماکن استاندارد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(بهداشتی  عبهداشتی و احیای اماکن دف عساخت اماکن دف -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مش صات مکان هدای  بهداشتیع احیای اماکن دف قیقهد 021 

دفع، ارزیابی م اطرات 

مکدددان هدددای دفدددع، 

بازیابی و احیای مکدان 

 های دفع

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(سیستم های جمع آوری  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(فیه و دفع مواد زائد جامد مراحل تص -



 جـان آفـرينبه نام خـداوند 

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
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 را توضیح دهد. )هدف شناختی(پایش سیستم های جمع آوری ، تصفیه و دفع مواد زائد جامد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(سیستم های جمع آوری ، تصفیه و دفع مواد زائد جامد  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16و  15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پایش سیستم های جمع آوری  دقیقه 241 

 جامد زائد، تصفیه و دفع مواد 

، شدددداخا گدددد اری 

و تحلیل شدیوه  تجزیه

هدددای  جمدددع آوری ، 

تصفیه و دفع مواد زائد 

 جامد

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

  


