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عنوان درس و اهداف مربوطه
ارائه طرح درس و توضیحات الزم در خصوص درس وبیان اهداف
 معرفی منابع قابل استفاده
 اهمیت بهداشتی زباله
 بیماریهای منتقله توسط مواد زائد جامد و آلودگیهای زیست محیطی
 اهمیت اقتصادی

جلسه
اول

مدیریت جامع مواد زائد جامد
 عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد
 شرح هرکدام از عناصر موظف در مدیریت مواد زائد جامد

دوم

مدیریت جامع مواد زائد جامد
 منابع تولید زباله
 تعین نرخ تولید زباله
 سرانه تولید – دانسیته زباله
 نحوه نمونه برداری از زباله و تجهیزات مورد نیاز

سوم

مدیریت جامع مواد زائد جامد
 بررسی خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی زباله های شهری
 راههای کاهش زباله در جوامع شهری

چهارم

جمع آوری زباله
 روش های جمع آوری زباله و عوامل موثر در سیستم جمع آوری
 مقایسه انواع روشهای جمع آوری زباله از جنبههای مختلف زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
 ارائه فرمولهای مربوط به انواع روشهای جمع آوری
 حل مسئله و تمرین کالسی
پردازش و بازیافت زباله
 تشریح انواع پردازشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی زباله
 تعاریف بازیافت و انواع روشهای اجرایی آن
روش های مختلف دفع مواد زائد جامد
 تشریح انواع روش های دفع مواد جامد
 کلیات روش دفن بهداشتی
 ضوابط انتخاب محل دفن
 آماده سازی محل دفن
 الیه گذاری محلهای دفن
 انواع روشهای دفن
 روشهای کنترل شیرابه در محل دفن
 روشهای کنترل گازهای تولیدی محل دفن

پنجم و ششم

هفتم

هشتم و نهم
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 پایش محلهای دفن بسته شده
روش کمپوست
 تعاریف

دهم و یازدهم








دوازدهم

روش سوزاندن




 آزمون میان ترم و بازدید از محل دفن مواد زائد و محل تهیه کمپوست

سیزدهم

مدیریت زباله های بیمارستانی
 انواع زباله های بیمارستانی
 مشخصات زباله های بیمارستانی و وضعیت میزان تولید آن در ایران
 انواع روش های بی خطر سازی زباله های بیمارستانی و مقایسه آنها با یکدیگر

چهاردهم

زباله های خطرناك خانگی و صنعتی
 مشخصات زباله های خطرناك
 طبقه بندی زباله های خطرناك
 روش های مدیریت ،تصفیه و دفع زباله های خطرناك

پانزدهم

روش بیوگاز

شانزدهم
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