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 دانشکده بهداشت

 محیط بهداشت مهندسی گروه

 کلیات پسماند:  درس عنوان

 سید جواد جعفری دکتر  :کننده تهیه

 ساعت( 11واحد کارگاهی ) 1 -(ساعت 43 (نظری واحد  2  :واحد تعداد

 محیط بهداشتمهندسی  رشته پیوسته سیکارشنا دوره انشجوياند  :هدف روهگ

زيست محیطی پسماند، منابع تولید، نرخ تولید، روش های  در اين درس دانشجو با اهمیت اقتصادی، مخاطرات بهداشتی و  :هدف

مفاهیم مديريت پسماند و عناصر موظف آن، انواع روش همچنین و دفع پسماند آشنا میگردد. ، حمل و نقل کاهش نمونه برداری

روش پسماند، پسماندهای ويژه و خطرناک و روش های مديريت آنها، روش های استحصال انرژی از پسماند،  های بازيابی و بازيافت

ی  آنالیزهای فیزيکی، شیمیايی و بیولوژيکی مرتبط با پسماند در شهرها مورد بررسی قرار روش های نمونه بردارماند، ی دفع پسها

 گیرد. می

 روش آموزش: 

  حل مسئله، بارش افکارسخنرانی، ، و پاسخپرسش 

 :امکانات آموزشی

  جلسه هر طول در پاسخ و پرسش زمان اختصاص و (تخته و وايت برد پروژکتور، ويدئو) آموزشی کمک وسائلبا  استفاده از 

 :ارزشیابی نحوه

  : نمره 4تمرينات کالسی طول ترم 

 نمره 12: مسئله حل تشريحیبصورت  ترم پايان امتحان 

 نمره 1روژه کالسی : پ 

  : درسی منابع

1- Integrated Solid Waste Management /Tchobanglous G, Theison H, Wigil SA. Mc. Graw 

– Hill, 2003 

2- Hand book of Solid Waste Management , Tchobanglous G, Mc. Graw – Hill, 2002 
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 لسهج عنوان درس و اهداف مربوطه

 پسماندکلیات 

 استفاده لمعرفی منابع قاب 

 اهمیت بهداشتی زباله 

 بیماريهای منتقله توسط مواد زائد جامد و آلودگیهای زيست محیطی 

 اهمیت اقتصادی 

 اول

 پسماندلیات ک
 منابع تولید زباله 

  زباله شهریترکیب 

 ین نرخ تولید زبالهتع 

  دانسیته زباله –سرانه تولید 

 موظف در مديريت مواد زائد جامد عناصر 

 موظف در مديريت مواد زائد جامدهرکدام از عناصر رح ش 

 دوم

 زيستی پسماندمشخصات فیزيکی، شیمیايی و 
  زيستی پسماندمشخصات فیزيکی، شیمیايی و 

 نحوه نمونه برداری از مواد زائد جامد 

 و نحوه سنجش هر يک از آنها پارامترهای کیفیت فیزيکی پسماند 

 و نحوه سنجش هر يک از آنها پارامترهای کیفیت شیمیايی پسماند 

 و نحوه سنجش هر يک از آنها پارامترهای کیفیت بیولوژيکی پسماند 

 سوم

 افتازيو بردازش پ
 بازيافت و کاهش در مبدا ،ردازشپ 

 (کیک اجزا، کاهش اندازه، کاهش حجم)تف فیزيکی پسماند ردازشپ 

  احتراق، پیرولیز، گازی نمودن(شیمیايی پسماند )پردازش 

  (وست، هضم بیهوازیکمپزيستی پسماند )پردازش 

 های اجرايی آنتعاريف بازيافت و انواع روش 

 تعاريف مربوط به کاهش در مبداء 

 چهارم

 پسماندمیت ک
 کمیت پسماندعیین ت 

 ،جداسازی و نگه داری پسماند جابجايی 

 

 پنجم

 جمع آوری مواد زائد جامد
 سیستم با کانتینرهای ثابت   (SCS) 

 سیستم با کانتینرهای قابل حمل (HCS) 

 آنالیز اقتصادی هر يک از سیستم های جمع آوری 

 ششم
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 فرموالسیون واحدهای عملیاتی جمع آوری پسماند 

 آوری پسماندجمع 

 فرموالسیون واحدهای عملیاتی جمع آوری پسماند 

  عملی در خصوص فرموالسیون جمع آوری پسماندتمرين 

 هفتم

 و نقل پسماندحمل 
  حمل و نقل پسماندضرورت 

  انتقال پسماندايستگاههای 

  ايستگاههای انتقال پسماندطراحی 

 هشتم

 روش های مختلف دفع مواد زائد جامد

 تشريح انواع روش های دفع مواد جامد 

  روش دفن بهداشتیکلیات 

  خاب محل دفننتاضوابط 

 آماده سازی محل دفن 

 های دفناليه گذاری محل 

 انواع روشهای دفن 

 کنترل شیرابه در محل دفن روشهای 

 گازهای تولیدی محل دفن کنترل روشهای 

 تصفیه شیرابه تولیدی محل های دفن 

 دهمو  نهم

 کمپوست روش

 تعاريف 

  

  

  

   

  

  

  

 و دوازدهميازدهم 

 مديريت زباله های بیمارستانی
 انواع زباله های بیمارستانی 

 زباله های بیمارستانیرکیب ت 

 مشخصات زباله های بیمارستانی و وضعیت میزان تولید آن در ايران 

 رها با يکديگباله های بیمارستانی و مقايسه آنانواع روش های بی خطر سازی ز 

  زباله های بیمارستانیجداسازی 

  بندی زباله های بیمارستانیرنگ 

 و چهاردهمسیزدهم 

 زباله سوزها
 انواع زباله سوزها 

 پانزدهم
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 اصول طراحی زباله سوزها 

 مديريت خاکستر کف و خاکستر فرار زباله سوزها 

 ( استفاده از سوخت های مشتق از زبالهRDF) 

 خانگی و صنعتی زباله های خطرناک
 مشخصات زباله های خطرناک 

 طبقه بندی زباله های خطرناک 

 تصفیه و دفع زباله های خطرناک مديريت، روش های 

 شانزدهم

 روش بیوگاز
  

  

  

  

 هفدهم

 


