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 دانشکده بهداشت

 محیط بهداشت مهندسی گروه

 طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند:  درس عنوان

 سید جواد جعفری دکتر  :کننده تهیه

 0011-99نیمسال دوم سال تحصیلی تاریخ تهیه :  

  -(ساعت 40 (نظری واحد  2  :واحد تعداد

 محیط بهداشتمهندسی  رشتهارشد  کارشناسی دوره انانشجوید  :هدف روهگ

دانشجو در پایان این درس با مرور تمام مراحل مدیریت مواد زائد جامد و عناصر موظف آن قادر خواهد بود در زمینه  :هدف

 استفاده نماید. طراحی، نگه داری و بهره برداری این سیستم ها فعالیت نماید و از روش ها، فناوری ها و برنامه های مدیریتی 

 روش آموزش: 

 حل مسئله، بارش افکارسخنرانی، ، پرسش و پاسخ 

 :امکانات آموزشی

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

 :ارزشیابی نحوه

 نمره 4:  کالسی طول ترممرینات ت 

 هنمر 02: مسئله حل تشریحیبصورت  ترم پایان امتحان 

  : نمره 5پروژه کالسی 

  : 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 

3- Integrated Solid Waste Management: a Life Cycle Inventory, Forbes R McDougall, Peter R 

White, Blackwell Science, 2003 

4- Municipal Solid Wastes: Problems and Solutions Paul A. Rebers 
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 لسهج عنوان درس و اهداف مربوطه

 مدیریت مواد زائد جامد

  و ترکیب مواد زائد جامد شهریمنشا 

  انواع روش های مدیریت مواد زائد جامد 

 واد زائد جامدرویکردهای مدیریت جامع م 

 مقایسه روش های کلی مدیریت مواد زائد جامد 

 چالش های مدیریت مواد زائد جامد 

 برنامه ریزی مدیریت مواد زائد جامد 

 مدیریت پایدار مواد زائد جامد 

 اول

 تولید مواد زائدیزان م  
  درصد اجزا تشکیل دهنده مواد آلی و غیرآلی پسماندتعیین 

  مواد زائد و تعیین فرمول شیمیایی پسماندفرموالسیون 

 دوم

 آوری مواد زائد جامدجمع 
 سیستم با کانتینرهای ثابت   (SCS) 

 سیستم با کانتینرهای قابل حمل (HCS) 

  اقتصادی هر یک از سیستم های جمع آوریآنالیز 

  واحدهای عملیاتی جمع آوری پسماندفرموالسیون 

 

 سوم

 فیزیکی، شیمیایی و زیستی پسماندمشخصات 
 نمونه برداری از مواد زائد جامدحوه ن 

  و نحوه سنجش هر یک از آنها کیفیت فیزیکی پسماندپارامترهای 

  نحوه سنجش هر یک از آنهاو  پسماند یمیاییشکیفیت پارامترهای 

  نحوه سنجش هر یک از آنهاو  پسماند یولوژیکیبکیفیت پارامترهای 

  

 هارمچ

 و کاهش در مبدا بازیافت زباله، پردازش   
 های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی زبالهتشریح انواع پردازش 

 های اجرایی آنتعاریف بازیافت و انواع روش 

 تعاریف مربوط به کاهش در مبداء 

 سیستم های مدیریتی کاهش در مبداء زباله 

 نجمپ

 روش های مختلف دفع مواد زائد جامد 

  تشریح انواع روش های دفع مواد جامد 

  روش دفن بهداشتیکلیات  

  خاب محل دفننتاضوابط 

 آماده سازی محل دفن 

 های دفنالیه گذاری محل 

 و هفتم ششم
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 انواع روشهای دفن 

 کنترل شیرابه در محل دفن روشهای 

 گازهای تولیدی محل دفن کنترل روشهای 

 شیرابه تولیدی محل های دفنصفیه ت 

 خاب محل دفن زبالهشناسی انتروش 
  استاندارد محل دفنمشخصات 

  های شناسایی محل دفن زبالهروش 

  محل دفن انتخاب شدهیابی ارزهای روش 

 های دفن بسته شدهپایش محل 

 

 هشتم

 کمپوست روش  

 تعاریف 

  

  

  

   

  

  

  

 
 همدو  همن

 مدیریت زباله های بیمارستانی 
 انواع زباله های بیمارستانی 

  مشخصات زباله های بیمارستانی و وضعیت میزان تولید آن در ایران 

 یکدیگر  ها باانواع روش های بی خطر سازی زباله های بیمارستانی و مقایسه آن 

 ازدهمی

 خانگی و صنعتی زباله های خطرناك  
 مشخصات زباله های خطرناك 

 طبقه بندی زباله های خطرناك 

 روش های مدیریت، تصفیه و دفع زباله های خطرناك 

 وازدهمد

 سوزهازباله 
  زباله سوزهاانواع 

  طراحی زباله سوزهااصول 

  خاکستر کف و خاکستر فرار زباله سوزهامدیریت 

  استفاده( از سوخت های مشتق از زبالهRDF) 

 

 یزدهمس

 هاردهمچ وی مقاالت مختلفو ارائه کالسی توسط دانشجو با تحقیق جامع بر رسخنرانی 

 انزدهمپ وی مقاالت مختلفو ارائه کالسی توسط دانشجو با تحقیق جامع بر رسخنرانی 
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 شانزدهم وی مقاالت مختلفو ارائه کالسی توسط دانشجو با تحقیق جامع بر رسخنرانی 

 هفدهم وی مقاالت مختلفو ارائه کالسی توسط دانشجو با تحقیق جامع بر رسخنرانی  

 

 


