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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده              جامع پسماندجامع پسماندمدیریت مدیریت : : طرح دوره درسطرح دوره درس

 مهندسی بهداشت محيطدکترای :رشته و مقطع تحصیلي 7217274      جامع پسماندمدیریت  :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   9-72شنبه ساعت دو  :روز و ساعت برگزاري

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

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 89-9999999172  :تلفن و روزهاي تماس  بیدکتر محسن اربا :نام مسئول درس

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

  :هدف كلي درس

مواد زائد جامد و ایجاد توانایی در استتفاده از روشتها، اناوریهتا و برنامته  تای      پسماند سيستمهای مختلف مدیریت  باکامل آشنائی 

    .ه منظور تامين به ا داف مدیدیت مواد زائد جامدمدیریتی ب

  :اهداف اختصاصي درس

. عناصر موظف در سيستم مدیریت مواد زائد جامد شامل توليد، نگهداری، جمع آوری، حمل و نقتل، بازیااتت و تیتفيه و داتع     دقيق شناسایی

نهتایی و   داری، جمع آوری، حمل و نقل، بازیاات و تیتفيه و داتع  توليد، نگه در این درس به موضوع برنامه ریزی و مدیریت در تمام مراحل 

کارایی سيستم و  مچنين کا ش اثرات بهداشتتی و زیستت محي تی     ء توجه به نکات انی و اقتیادی و به عالوه پایش و نظارت به منظور ارتقا

  .به طور مشروح پرادخته می شود
 :منابع اصلي

 
 .لم و یا سخنرانیيپاور پوینت، ا جزوه، س به صورتکليه م الب ارائه شده در کال -9

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 %.22ارائه یک مقاله به صورت سخنرانی در ارتباط با مدیریت مواد زائد جامد :  در طول دوره( الف

 %22ارائه پروژه درسی ( ب

 %.62آزمون طول نيمسال و پایان نيمسال ( ج 

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

 . برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 4:71بيش از .  نمره کم می شود 21/2 ر غيبت 
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           مدیریت جامع پسماند مدیریت جامع پسماند  :ئه برنامه درسجدول زمان بندي ارا   
 

                                   
 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه
آمادگي الزم دانشجويان 

 قبل از شروع كالس

 حضور و آمادگی ذ نی دکترمحسن اربابی جامع پسماند شهری و شناخت کامل اجزای آنمروری بر روشهای اساسی در مدیریت  72-9  7

 مشارکت در بحث گرو ی " جامع پسماند شهریمدیریت اصول مدیریت پایدار در   72-9  2

 مشارکت در بحث گرو ی " سماند شهریمدیریت پ استراتژیهای  72-9  9

 مشارکت در بحث گرو ی "  سماند شهریمدیریت پ نقش دولت در  72-9  4

 مشارکت در بحث گرو ی " بين المللیملی و مقررات و قوانين  72-9  1

 مشارکت در بحث گرو ی " ی در مدیریت مواد زائد جامد و تعيين اولویتهابرنامه ریز 72-9  6

 مشارکت در بحث گرو ی " مشکالت اجرایی و قانونی در برنامه ریزی 72-9  1

 مشارکت در بحث گرو ی " ویژگيهای چرخه پسماند 72-9  9

 گرو یمشارکت در بحث  " شناسایی و انتخاب روشهای من بق بر محيط زیست  72-9  8

 مشارکت در بحث گرو ی " درمبدا، کميت و سميتکا ش  72-9  72

 مشارکت در بحث گرو ی " مدیریت بازات و استفاده مجدد  72-9  77

 مشارکت در بحث گرو ی " بازاریابی محیوالت بازیااتی 72-9  72

 مشارکت در بحث گرو ی " تاسيسات سایت پسماند شهری 72-9  79

 مشارکت در بحث گرو ی " و نظارت بر تاسيسات مرتبط با پسماند شهری مدیریت 72-9  74

 مشارکت در بحث گرو ی "  ابرآورد ای اوليه اقتیادی، تخیيص بودجه و تامين  زینه 72-9  71

 مشارکت در بحث گرو ی " پایش و نظارت سيستم مدیریت پسماند 72-9  76

 مشارکت در بحث گرو ی " تبط با پسماندبرداری تاسيسات مرنگهداری و بهره 72-9  71

 مشارکت در بحث گرو ی " جمع بندی و راع اشکال 72-9  79

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاریخ امتحان پایان ترم

  سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان:  

  الزامی می باشد ای کالسی  انجام تکاليف و پروژهمشارکت گرو ی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 


