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

 

مهندسي  -کارشناسي ارشدتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط
 نداردیش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   واحد   2تعداد واحد:   جامدمديريت مواد زائد  نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:زمان برگزاری کالس: روز

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

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

چالش های اصلي مديريت مواد زائد جامد  ،امد در ايران و جهان مديريت مواد زائد ج ،اصول مديريت مواد زائد جامد 

شناسايي عناصر موظف در سیستم مديريت مواد زائد جامد شامل تولید ، نگهداری ، جمع آوری ، حمل و نقل ، بازيافت و ،

گذارد و نحوه  تصفیه و دفع که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر سالمتي انسان و ساير موجودات و محیط زيست تاثیر مي

 سان و محیط زيست کمترين اثرات نامطلوب را بگذارد.نی مديريت صحیح اين مواد به طوريکه بر ا

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل
 

شناخت سیستم های مختلف مديريت مواد زائد جامد و ايجاد توانايي در استفاده از روش ها ، فن آوری ها و برنامـه هـای 

 يتي به منظورتامین اهداف مديريت جامع مواد زائد جامدمدير

  اهداف رفتاری جلسه اول

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مفاهیم اساسی در مدیریت مواد زائد جامد  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )ارکان مدیریت مواد زائد جامد  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) دمدیریت موا امداصول مدیریت مواد زائد ج -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش های اساسی در مدیریت مواد زائد جامد و شناخت عوامل مهم آن  را  -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سی در مددیریت روش های اسا دقیقه 021

مددواد زائددد جامددد و شددناخت 

 عوامل مهم آن  

مفدددداهیم اساسددددی -

مدددیریت مددواد زائددد 

 جامد 

ارکان مدیریت مدواد  -

 زائد جامد

 آزمون کتبی نمایش اسالید -کتاب
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 اهداف رفتاری جلسه دوم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 کر نماید. ) هدف شناختی(انواع استراتژی های مدیریت مواد زائد جامد  را ذ -

 اقدامات الزم جهت سیاست گذاری،  برنامه ریزی ، اجرا و پایش و کنترل را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( و تعیین الویت ها عناصر اصلی در مدیریت مواد زائد جامد -

 یران و جهان را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(ا و الویت های برنامه ریزی ژی های مدیریت مواد زائد جامدتاسترا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ژی های مدیریت مواد تاسترا-0 دقیقه 021

 زائد جامد

برنامدده ریددزی در مدددیریت -2

مواد زائد جامد و تعیین الویدت 

 ها

لیددددات مفدددداهیم و ک

سیاسددددت گددددذاری،  

برنامه ریدزی ، اجدرا و 

 پایش و کنترل

 آزمون کتبی نمایش اسالید -کتاب

  

 

 سوم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مقررات و قوانین بین المللی  -

 شناختی(هدف فهرست کند. ) را مقررات و قوانین ملی در خصوص مدیریت مواد زائد جامد -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) نحوه اجرای مقررات و قوانین بین المللی را در ایران -

را تجزیده  با توجه به مشکالت اجرایی و قانونی موجود در راستای قوانین ملیبستر سازی اجرای مقررات و قوانین بین المللی  -

 و تحلیل کند. )هدف شناختی(
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مقررات و قوانین بین المللی-0 دقیقه 021

مشکالت اجرایی و قانونی در -2

 برنامه ریزی

مدددیریت مددواد زائددد  -

جامد در ایران و جهان 

مقدددررات و قدددوانین  -

ملی و بدین المللدی در 

مواد خصوص مدیریت 

 زائد جامد 

 آزمون کتبی نمایش اسالید -کتاب

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم :

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 انواع چالش های سوء مدیریت مواد زائد جامد را ذکر نماید. ) هدف شناختی( -

 چالش های موجود در بخش مدیریت مواد زائد جامد را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 های اقتصادی ، بهداشتی و زیست محیطی توضیح دهد. )هدف شناختی( چالش -

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

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هدای در مددیریت مدواد چالش  دقیقه 021

 زائد جامد

چالش های ناشی از  -

سددوء  مدددیریت مددواد 

 زائد جامد 

چالش های بهداشتی -

 و زیست محیطی

 چالش های اقتصادی-
 

پژوهش  -آزمون کتبی نمایش اسالید -کتاب

در مورد چدالش هدای 

 موجود در ایران
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 :ششم  پنجم و اهداف رفتاری جلسه

انتظار می رود:از فراگیر  رسدر پایان د  

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

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) روش های منطبق بر محیط زیست  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انتخاب روش منطبق با محیط زیست -

را تجزیده و تحلیدل کندد.  جرا مدیریت مواد زائد جامدتاثیر برآورد هزینه اقتصادی و هزینه های واقعی را در انجام اقدامات و ا -

 )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6و  5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شناخت اقدامات مرتبط با مواد  دقیقه 011

 زائد جامد

سرویس هدای موجدود 

در رابطدده بددا عناصددر 

 مدیریت پسماند

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

آندددددالیز اقتصدددددادی  برآورد های اولیه اقتصادی دقیقه 01

سرویس های موجود و 

سددرویس هددای ارتقددا 

 یافته 

پددددژوهش  -کتدددداب

میددددددانی در ایدددددن 

 خصوص

 آزمون کتبی

انتخاب روش های منطبدق بدر  دقیقه 011

 محیط زیست

سددرویس هددای ارتقددا 

یافته منطبق بر محیط 

 زیست

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 

 

 :هفتم و هشتماهداف رفتاری جلسه 

انتظار می رود: از فراگیر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. استراتژی های کاهش مواد زائد جامد  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) موارد کاهش هزینه تولید را با توجه به کاهش در تولید مواد زائد جامد  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مجدد  استفادهنحوه بازیافت و  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( بازیافت و استفاده مجدد ،هزینه های تولید بر اساس کاهش مواد زائد  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8و 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کاهش مدواد زائدد جامدد در -0 دقیقه 201

 منبع تولید

مدیریت بازیافدت و اسدتفاده -2

 مجدد

صددای انددرزی از حاست-

پسماند )اصول و روش 

 ها(

بازیافددت و اسددتفاده -

مجدد از مواد)اصدول و 

 روش ها(

پددردازش پسددماند ) -

ضدددرورت ، اصدددول و 

بازیافدددت ، -روش هدددا

 کمپوست ، بیوگاز

آزمون کتبی÷ اسالید -کتاب  

 

 نهم و دهم:اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. راهکار های مدیریت مواد زائد جامد شهری و عفونی -

 تولید را از نظر کمی و کیفی فهرست کند. )هدف شناختی( -

 نحوه کاهش تولید را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 ری و کاهش تولید را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(صرفه اقتصادی جمع آو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11و  9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مدددیریت مددواد زائددد جامددد -0 دقیقه201

خطرناک موجدود در مدواد زائدد 

 شهری

مدددیریت مددواد زائددد جامددد -2

 داشتی درمانی(عفونی )مراکز به

کلیدده عناصددر مدددیریت 

مواد زائد جامد خطرناک 

شهری و مواد زائد جامد 

 عفونی

و کاهش تولیدد  تولیداز 

صدرفه  جمدع آوری و تا 

 های اقتصادی آن

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 :يازدهم اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(سازی پسماند  ضرورت و مفاهیم اصلی ذخیره  -

 انواع مکان های ذخیره سازی پسماند را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 زمانبندی و انواع مکان های ذخیره سازی پسماند توضیح دهد. )هدف شناختی( -

جتماعی و ...(  را تجزیه به صرفه بودن احیای مجدد و یا ساخت اماکن جدید را بر اساس تمامی شرایط ) محیطی، فرهنگی ، ا -

 و تحلیل کند. )هدف شناختی(

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
 

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ذخیره سازی پسماند  دقیقه 021

انواع مکان های ذخیدره سدازی 

 پسماند 

 اماکن دفن بهداشتی قدیمی

ضددرورت و مفدداهیم  -

ذخیددره سددازی  لیاصدد

 پسماند

زمانبنددددی و اندددواع -

مکددان هددای ذخیددره 

 سازی پسماند

راهبری، نگهدداری و  -

احیای مکان های دفع 

 بهداشتی قدیمی

 -اسددددالید -کتدددداب

 پژوهش میدانی

 آزمون کتبی

 

 :و سیزدهم اهداف رفتاری جلسه دوازدهم

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ی ، تصفیه و دفع مواد زائد جامدپایش سیستم های جمع آور -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )جمع آوری مواد زائد جامد  اصول و انواع روش های موجود -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مواد زائد جامدسیستم های جمع آوری  -

 و تحلیل کند. )هدف شناختی( تجزیه را در ایران و جهانمواد زائد جامد  سیستم های جمع آوری -

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 7 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13و  12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پایش سیستم های جمع آوری  دقیقه 201

 ، تصفیه و دفع مواد زائد جامد

جمع آوری مدواد زائدد 

جامددد )اصددول و انددواع 

 روش های موجود(

ل مواد زائد حمل و نق-

 جامد

ایستگاه های انتقال و -

 پردازش زباله

روش های تصدفیه و  -

 دفع

 آزمون کتبی اسالید  -کتاب

 چهاردهم: اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مواد زائد جامد اوری  جمعمدیریت انواع مدل سازی برای  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) زی روش های جمع آوری مراحل مدل سا -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مدل سازی روش های جمع آوری   -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(انواع  مدل سازی روش های جمع آوری  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي س ی تدريشیوه رئوس مطالب موضوع درس

آشددنایی بددا مدددل سددازی روش  021

های جمع آوری دفع مواد زائدد 

 جامد

روش هدددای جمدددع  -

آوری تجزیه و تحلیدل 

ی انددواع سددرویس هددا

موجود و بهینه سدازی 

 آن

 -اسددددالید -کتدددداب

 پژوهش

 

 آزمون کتبی
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 :پانزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نین موجود را بر اساس مطالعات گفته شدهشرایط و قوا -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مراحل طراحی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد  نحوه طراحی -

 زیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(را تج روش های طراحی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

طراحدددی محدددل هدددای دفدددن  دقیقه 021

 بهداشتی مواد زائد جامد

مالحظدددات طراحدددی 

محدددل هدددای دفدددن، 

چیدددمان الزم مکددان 

 های دفن

اسددددالید   -کتدددداب

 پژوهش

 

 ن کتبیآزمو

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. روش های دفن ، دفع و زباله سوز ها -

 اصول و روش های دفن و دفع پسماند را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 مکانیسم و انواع روش زباله سوزها  را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 ول و روش های دفن ، دفع پسماند را با مکانسیم و انواع روش های زباله سوز ها را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(اص -
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 مدت زمان)دقیقه(
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ل و دفع پسماند) اصو- دفن، دفع و زباله سوزها  دقیقه 021

 روش ها(

دفن پسماند)اصول و -

 روش ها(

زباله سوزها)مکانیسم -

 و انواع روش ها(

اسددددالید   -کتدددداب

 پژوهش

 

 آزمون کتبی

 


