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 ًذارد پیطٌیبز: 

 ػلی الوبسیدکتر  -دکتر َّضیبر حسیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
 هَاد هذیریت هختلف ّبی جٌجِ ثب آضٌبئی آًْب، هحیغی زیست ٍ ثْذاضتی اثرات ٍ خغرًبک زائذ هَاد کیفی ٍ کوی ٍیصگیْبی ضٌبخت

 جوغ ًگْذاری، رٍضْبی تَلیذ، هٌبثغ ضٌبخت ّوچٌیي ٍ ًْبئی دفغ ٍ تصفیِ ًقل، ٍ حول ًگْذاری، سبزی، کویٌِ ضبهل خغرًبک زائذ

 زهیٌِ در هذیریتی ٍ اجرائی هَثر ّبی ثرًبهِ تْیِ ٍ هٌبست سیستوْبی عراحی خغرًبک، زائذ هَاد تصفیِ ٍ کٌترل ًقل، ٍ حول آٍری،

 خغرًبک زائذ هَاد ثِ هرثَط هطکالت رفغ

 

 اهداف ویژه :
 در پبیبى ایي دٍرُ اًتظبر هی رٍد فراگیر ثب هفبّین زیر آضٌبیی ٍ ضٌبخت پیذا ًوبیذ:

 آًْب ثٌذی عجقِ ٍ خغرًبک زائذ هَاد ضٌبسبئی -1

 خغرًبک زائذات کیفیت ٍ کویت هٌبثغ، -2

 خغرًبک زائذ هَاد آًبلیس تکٌیکْبی ٍ ثرداری ًوًَِ رٍضْبی -3

  هختلف کطَرّبی در هقررات ثر هرٍری الوللی ثیي هقررات ٍ قَاًیي -4

  ضٌبسی سن خغرًبک زائذ هَاد هحیغی زیست ٍ ثْذاضتی اثرات -5

 هحیظ در خغرًبک زائذ هَاد چرخِ -6

 آى تحلیل ٍ تجسیِ رٍضْبی ٍ خغر ارزیبثی -7

 (اقتصبدی ٍ فٌی ّبی جٌجِ) خغرًبک زائذ هَاد هذیریت اصَل -8

 خغرًبک زائذ هَاد سبزی کویٌِ -9

 خغرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوغ ًگْذاری، -11

 (ضیویبئی فیسیکی،) خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی -11

 ( ثیَلَشیکی حرارتی،) خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی -12

 خغرًبک زائذات دفي هحل اًتخبة ضٌبسی رٍش -13

 خغرًبک زائذات ثبزیبفت ٍ ثبزچرخص رٍضْبی ضٌبخت -14

 خغرًبک زائذ هَاد دفغ هحلْبی ثر ًظبرت ٍ پبیص -15

 خغرًبک زائذات دفغ اهبکي احیبی -16
 
 

 آًْب بٌذی طبقِ ٍ خطرًبک زائذ هَاد ضٌبسبئیدرس،  سرفصل ارائِ جلسه اول:



 ثبیستی قبدر ثبضذ:داًطجَیبى 

 .کٌٌذ تطریح را خغرًبک زائذ هَاد هجحث در استفبدُ هَرد هفبّین ٍ درض اّذاف  -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد جبهغ هذیریت در هَظف ػٌبصر -3

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ثرای ضذُ ثٌذی عجقِ تؼبریف -4

 

 خطرًبک زائذات کیفیت ٍ کویت هٌببع، جلسه دوم:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد تَلیذ هٌبثغ -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد ثِ آلَدُ هحیغْبی اصالح رٍضْبی -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد تَلیذ کبّص ثرای هذیریتی راّکبرّبی -3

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک پسوبًذ ثٌذی فْرست رٍضْبی -4

 

 خطرًبک زائذ هَاد آًبلیس تکٌیکْبی ٍ برداری ًوًَِ رٍضْبی وم:سجلسه 

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد از ثرداری ًوًَِ زهیٌِ در EPA ٍ WHO سبزهبًْبی تَسظ پیطٌْبدی رٍضْبی -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد آًبلیس تکٌیکْبی -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد از هٌبست ًوًَِ تْیِ هختلف هراحل -3

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد از ثرداری ًوًَِ تجْیسات -4

 

 هختلف کطَرّبی در هقررات بر هرٍری الوللی بیي هقررات ٍ قَاًیي جلسه چهارم:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت در هَجَد قَاًیي -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریتی رٍضْبی اًَاع قَاًیي ثِ تَجِ ثب -2

 .دٌّذ تَضیح را کطَر در خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ضؼف ٍ قَت ًقبط -3

 .دٌّذ تَضیح را هختلف درکطَرّبی خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ثِ هرثَط قَاًیي در هَجَد تْذیذّبی ٍ فرصتْب -4

 

 ضٌبسی سن خطرًبک زائذ هَاد هحیطی زیست ٍ بْذاضتی اثرات جلسه پنجن:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هحیغی زیست ٍ ثْذاضتی اثرات اًَاع -1

 .کٌٌذ تؼییي را هختلف هٌبعق در جبهذ زائذ هَاد هحیغی زیست ٍ ثْذاضتی اثرات -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد ضٌبسی سن در ًظر هَرد پبراهترّبی -3

 .کٌٌذ ارزیبثی را خغرًبک زائذ هَاد سویت هقذار ٍ هَاجِْ هیساى -4

 

 هحیط در خطرًبک زائذ هَاد چرخِ جلسه ششن:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را هحیظ در خغرًبک زائذ هَاد چرخِ -1

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد ثب هرتجظ هطکالت رفغ ثرای هٌبست رٍش اًتخبة در خغرًبک زائذ هَاد چرخِ ًقص -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ثرای هستٌذات تْیِ ًحَُ -3

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد تَسظ زیست هحیظ آلَدگی چگًَگی -4



 آى تحلیل ٍ تجسیِ رٍضْبی ٍ خطر ارزیببی جلسه هفتن:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد خغر ارزیبثی ثرای هَجَد سیستوْبی اًَاع -1

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد خغر ارزیبثی تحلیل ٍ تجسیِ رٍضْبی ثرای هٌبست رٍش ضرایظ، ثِ تَجِ ثب -2

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت در آى تحلیل ٍ تجسیِ رٍضْبی ٍ خغر ارزیبثی ثرای ًظر هَرد پبراهترّبی -3

 .کٌٌذ تطریح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت تحلیل ٍ تجسیِ هختلف رٍضْبی -4

 

 ( اقتصبدی ٍ فٌی ّبی جٌبِ) خطرًبک زائذ هَاد هذیریت جلسه هشتن:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ثب هرتجظ اقذاهبت اًَاع -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد اقتصبدی ٍ فٌی ّبی جٌجِ -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد تَلیذ اقتصبدی ٍ فٌی ّبی جٌجِ هحبسجِ ثرای هَجَد استراتصیْبی اًَاع ضرایظ، ثِ تَجِ ثب -3

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد هذیریت ثب هرتجظ اعالػبت تحلیل ٍ آٍری جوغ -4

 

 خطرًبک زائذ هَاد سبزی کویٌِ جلسه نهن:

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد سبزی کویٌِ ثرای هَجَد رٍضْبی اًَاع -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد سویت کبّص رٍضْبی اًَاع -2

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد سبزی کویٌِ ثرای هٌبست رٍش هٌغقِ، زیست هحیظ ضرایظ ثِ تَجِ ثب -3

 .کٌٌذ تؼییي را هحیظ در ضذُ پراکٌذُ هَاد غلظت -4

 

 خطرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوع ًگْذاری، هن:جلسه د
 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد از ًگْذاری هختلف رٍضْبی -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوغ هختلف رٍضْبی -2

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوغ ًگْذاری، ثرای هٌبست رٍش ضرایظ، ثِ تَجِ ثب -3

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوغ ًگْذاری، رٍضْبی اًتخبة ثرای ًظر هَرد پبراهترّبی -4

 .کٌٌذ ثیبى را خغرًبک زائذ هَاد ًقل ٍ حول ٍ آٍری جوغ ٍیصُ ثبزرسی یک ضرایظ ٍ کیفیت -5

 

 ( ضیویبئی فیسیکی،) خطرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی ن:جلسه یازده

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ فرآیٌذّبی تفبٍت -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی اًَاع -2

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ ثرای هٌبست رٍش ضرایظ، ثِ تَجِ ثب -3

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی اًتخبة ثرای عراحی هؼیبرّبی -4

 .کٌٌذ تطریح را خغرًبک زائذ هَاد ثِ آلَدُ زیرزهیٌی آة ٍ خبک اصالح -5

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ ثرای استفبدُ هَرد ضیویبئی ٍ فیسیکی رٍضْبی خصَصیبت -6

 .دٌّذ تَضیح را ضیویبئی ٍ فیسیکی تصفیِ ثرای خغرًبک هَاد سبزی آهبدُ رٍضْبی -7

 

 (بیَلَشیکی حرارتی،)  خطرًبک زائذ هَاد تصفیِ رٍضْبی ن:جلسه دوازده



 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک ّبی زثبلِ ثیَلَشیکی ٍ حرارتی تصفیِ در هؼیبر پبراهترّبی -1

 کٌٌذ تطریح را خغرًبک پسوبًذّبی تصفیِ تبسیسبت هطخصبت -2
 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک ّبی زثبلِ آٍری جوغ ثرای هٌبست رٍضْبی -3

 .کٌٌذ ثٌذی عجقِ را خغرًبک ّبی زثبلِ تصفیِ هختلف رٍضْبی -4

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک پسوبًذّبی تصفیِ تبسیسبت از ثرداری ثْرُ ٍ عراحی ثرای هٌبست رٍضْبی -5

 .کٌٌذ هقبیسِ را خغرًبک زائذ هَاد تصفیِ حرارتی ٍ ثیَلَشیکی رٍضْبی اًَاع -6

 .کٌٌذ هقبیسِ را خغرًبک زائذات ثرای استفبدُ هَرد سَزّبی زثبلِ اًَاع -7

 

 خطرًبک زائذات دفي هحل اًتخبة ضٌبسی رٍش هن:جلسه سیزد

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک پسوبًذّبی ًْبئی دفغ رٍضْبی -1

 .کٌٌذ ثٌذی عجقِ را خغرًبک پسوبًذّبی دفي ّبی رٍش -2

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک پسوبًذّبی دفي هحل آلَدگی کٌترل ّبی هکبًیسم -3

 .کٌٌذ ثیبى را خغرًبک زائذ هَاد دفغ ثرای هٌغقِ اًتخبة کلی اصَل -4

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک ضیویبیی ضبیؼبت هغوئي دفي هحل عراحی اصَل -5

 

 خطرًبک زائذات ببزیبفت ٍ ببزچرخص رٍضْبی ضٌبخت هن:چهاردجلسه 

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .کٌٌذ ثٌذی عجقِ را خغرًبک زائذات ثبزیبفت ٍ ثبزچرخص رٍضْبی اًَاع -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذات ثبزیبفت ٍ ثبزچرخص رٍضْبی -2

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد ثبزیبفت ٍ سبزی خغر ثی هختلف رٍضْبی -3

 

 خطرًبک زائذ هَاد دفع هحلْبی بر ًظبرت ٍ پبیص هن:جلسه پانزد

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد دفغ هختلف رٍضْبی -1

 .دٌّذ تَضیح را خغرًبک زائذ هَاد دفغ هحلْبی از ثرداری ثْرُ هختلف رٍضْبی -2

 .کٌٌذ تؼییي را خغرًبک زائذ هَاد دفغ ثرای هٌبست رٍضْبی -3

 .کٌٌذ تطریح را خغرًبک زائذ هَاد دفغ هحل یک اًتخبة ًحَُ -4

 .ثجرًذ ًبم را خغرًبک زائذ هَاد دفغ هحلْبی از ثرداری ثْرُ ٍ عراحی در هَثر پبراهترّبی -5

 

 خطرًبک زائذ هَاد دفع اهبکي احیبی :شانزدهنجلسه 

 ثبیستی قبدر ثبضذ: داًطجَیبى

 .کٌٌذ تطریح را خغرًبک زائذ هَاد دفغ اهبکي احیبی هختلف هراحل -1

 .دٌّذ را تَضیح احیبضذُ خغرًبک زائذ هَاد دفغ اهبکي هختلف کبرثریْبی ٍ ثرداری ثْرُ ًحَُ -2

 را خغرًبک زائذ هَاد دفغ اهبکي احیبی فرایٌذ در closure ٍ post closure هراحل ثِ هرثَط هختلف رٍضْبی  -1

 .دٌّذ تَضیح

 

 آزهَى پبیبًی :شانزدهنجلسه 

 روش تدریس )آهوزش(:



 سخٌراًی  -1

 سخٌراًی ثب پبٍرپَیٌت -2

 :دانشجویانوظایف و تکالیف 
 حضَر ثِ هَقغ در جلسبت -1

 ضرکت در ثحث ّبی هرثَعِ -2

 اًجبم پرٍشُ ٍ تکلیف درسی -3

 یک هقبلِ هرٍری در هَضَػبت هَرد ثحثارائِ  -4

 :دانشجویاننحوه ارزیابی 
 %81اهتحبى کتجی  -1

 %11ارائِ ضفبّی  -2

 %11فؼبلیت کالسی  -3

 

 

 تبریخ سْن ًورُ از کل )%( رٍش آزهَى 

 ّفذّنجلسِ  81 کتجی پبیبى ترم

  11 سخٌراًی ارائِ ضفبّی

پرسص ٍ پبسخ ٍ حضَر در  فؼبلیت کالسی

 کالض

11  
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