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 ندارد پیشنیاز: 

 علی الماسیدکتر  -دکتر هوشیار حسینی مدرس:

 هدف کلی درس:
 مواد مدیریت مختلف های جنبه با آشنائی آنها، محیطی زیست و بهداشتی اثرات و خطرناک زائد مواد کیفی و کمی ویژگیهای شناخت

 جمع نگهداری، روشهای تولید، منابع شناخت همچنین و نهائی دفع و تصفیه نقل، و حمل نگهداری، سازی، کمینه شامل خطرناک زائد

 زمینه در مدیریتی و اجرائی موثر های برنامه تهیه و مناسب سیستمهای طراحی خطرناک، زائد مواد تصفیه و کنترل نقل، و حمل آوری،

 خطرناک زائد مواد به مربوط مشکالت رفع

 

 اهداف ویژه :
 در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایی و شناخت پیدا نماید:

 آنها بندی طبقه و خطرناک زائد مواد شناسائی -1

 خطرناک زائدات کیفیت و کمیت منابع، -2

 خطرناک زائد مواد آنالیز تکنیکهای و برداری نمونه روشهای -3

  مختلف کشورهای در مقررات بر مروری المللی بین مقررات و قوانین -4

  شناسی سم خطرناک زائد مواد محیطی زیست و بهداشتی اثرات -5

 محیط در خطرناک زائد مواد چرخه -6

 آن تحلیل و تجزیه روشهای و خطر ارزیابی -7

 (اقتصادی و فنی های جنبه) خطرناک زائد مواد مدیریت اصول -8

 خطرناک زائد مواد سازی کمینه -9

 خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع نگهداری، -10

 (شیمیائی فیزیکی،) خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای -11

 ( بیولوژیکی حرارتی،) خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای -12

 خطرناک زائدات دفن محل انتخاب شناسی روش -13

 خطرناک زائدات بازیافت و بازچرخش روشهای شناخت -14

 خطرناک زائد مواد دفع محلهای بر نظارت و پایش -15

 خطرناک زائدات دفع اماکن احیای -16
 

 

 آنها بندی طبقه و خطرناک زائد مواد شناسائیدرس،  سرفصل ارائه جلسه اول:



 بایستی قادر باشد:دانشجویان 

 .کنند تشریح را خطرناک زائد مواد مبحث در استفاده مورد مفاهیم و درس اهداف  -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد جامع مدیریت در موظف عناصر -3

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت برای شده بندی طبقه تعاریف -4

 

 خطرناک زائدات کیفیت و کمیت منابع، جلسه دوم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد تولید منابع -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد به آلوده محیطهای اصالح روشهای -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد تولید کاهش برای مدیریتی راهکارهای -3

 .دهند توضیح را خطرناک پسماند بندی فهرست روشهای -4

 

 خطرناک زائد مواد آنالیز تکنیکهای و برداری نمونه روشهای وم:سجلسه 

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد از برداری نمونه زمینه در WHO و EPA سازمانهای توسط پیشنهادی روشهای -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد آنالیز تکنیکهای -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد از مناسب نمونه تهیه مختلف مراحل -3

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد از برداری نمونه تجهیزات -4

 

 مختلف کشورهای در مقررات بر مروری المللی بین مقررات و قوانین جلسه چهارم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت در موجود قوانین -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریتی روشهای انواع قوانین به توجه با -2

 .دهند توضیح را کشور در خطرناک زائد مواد مدیریت ضعف و قوت نقاط -3

 .دهند توضیح را مختلف درکشورهای خطرناک زائد مواد مدیریت به مربوط قوانین در موجود تهدیدهای و فرصتها -4

 

 شناسی سم خطرناک زائد مواد محیطی زیست و بهداشتی اثرات جلسه پنجم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد محیطی زیست و بهداشتی اثرات انواع -1

 .کنند تعیین را مختلف مناطق در جامد زائد مواد محیطی زیست و بهداشتی اثرات -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد شناسی سم در نظر مورد پارامترهای -3

 .کنند ارزیابی را خطرناک زائد مواد سمیت مقدار و مواجهه میزان -4

 

 محیط در خطرناک زائد مواد چرخه جلسه ششم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را محیط در خطرناک زائد مواد چرخه -1

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد با مرتبط مشکالت رفع برای مناسب روش انتخاب در خطرناک زائد مواد چرخه نقش -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت برای مستندات تهیه نحوه -3

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد توسط زیست محیط آلودگی چگونگی -4



 آن تحلیل و تجزیه روشهای و خطر ارزیابی جلسه هفتم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد خطر ارزیابی برای موجود سیستمهای انواع -1

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد خطر ارزیابی تحلیل و تجزیه روشهای برای مناسب روش شرایط، به توجه با -2

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد مدیریت در آن تحلیل و تجزیه روشهای و خطر ارزیابی برای نظر مورد پارامترهای -3

 .کنند تشریح را خطرناک زائد مواد مدیریت تحلیل و تجزیه مختلف روشهای -4

 

 ( اقتصادی و فنی های جنبه) خطرناک زائد مواد مدیریت جلسه هشتم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت با مرتبط اقدامات انواع -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد اقتصادی و فنی های جنبه -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد تولید اقتصادی و فنی های جنبه محاسبه برای موجود استراتژیهای انواع شرایط، به توجه با -3

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد مدیریت با مرتبط اطالعات تحلیل و آوری جمع -4

 

 خطرناک زائد مواد سازی کمینه جلسه نهم:

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد سازی کمینه برای موجود روشهای انواع -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد سمیت کاهش روشهای انواع -2

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد سازی کمینه برای مناسب روش منطقه، زیست محیط شرایط به توجه با -3

 .کنند تعیین را محیط در شده پراکنده مواد غلظت -4

 

 خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع نگهداری، هم:جلسه د

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد از نگهداری مختلف روشهای -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع مختلف روشهای -2

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع نگهداری، برای مناسب روش شرایط، به توجه با -3

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع نگهداری، روشهای انتخاب برای نظر مورد پارامترهای -4

 .کنند بیان را خطرناک زائد مواد نقل و حمل و آوری جمع ویژه بازرسی یک شرایط و کیفیت -5

 

 ( شیمیائی فیزیکی،) خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای م:جلسه یازده

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد تصفیه فرآیندهای تفاوت -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای انواع -2

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد تصفیه برای مناسب روش شرایط، به توجه با -3

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای انتخاب برای طراحی معیارهای -4

 .کنند تشریح را خطرناک زائد مواد به آلوده زیرزمینی آب و خاک اصالح -5

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد تصفیه برای استفاده مورد شیمیائی و فیزیکی روشهای خصوصیات -6

 .دهند توضیح را شیمیائی و فیزیکی تصفیه برای خطرناک مواد سازی آماده روشهای -7

 

 (بیولوژیکی حرارتی،)  خطرناک زائد مواد تصفیه روشهای م:جلسه دوازده



 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .ببرند نام را خطرناک های زباله بیولوژیکی و حرارتی تصفیه در معیار پارامترهای -1

 کنند تشریح را خطرناک پسماندهای تصفیه تاسیسات مشخصات -2
 .کنند تعیین را خطرناک های زباله آوری جمع برای مناسب روشهای -3

 .کنند بندی طبقه را خطرناک های زباله تصفیه مختلف روشهای -4

 .ببرند نام را خطرناک پسماندهای تصفیه تاسیسات از برداری بهره و طراحی برای مناسب روشهای -5

 .کنند مقایسه را خطرناک زائد مواد تصفیه حرارتی و بیولوژیکی روشهای انواع -6

 .کنند مقایسه را خطرناک زائدات برای استفاده مورد سوزهای زباله انواع -7

 

 خطرناک زائدات دفن محل انتخاب شناسی روش هم:جلسه سیزد

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .ببرند نام را خطرناک پسماندهای نهائی دفع روشهای -1

 .کنند بندی طبقه را خطرناک پسماندهای دفن های روش -2

 .کنند تعیین را خطرناک پسماندهای دفن محل آلودگی کنترل های مکانیزم -3

 .کنند بیان را خطرناک زائد مواد دفع برای منطقه انتخاب کلی اصول -4

 .دهند توضیح را خطرناک شیمیایی ضایعات مطمئن دفن محل طراحی اصول -5

 

 خطرناک زائدات بازیافت و بازچرخش روشهای شناخت هم:چهاردجلسه 

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .کنند بندی طبقه را خطرناک زائدات بازیافت و بازچرخش روشهای انواع -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائدات بازیافت و بازچرخش روشهای -2

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد بازیافت و سازی خطر بی مختلف روشهای -3

 

 خطرناک زائد مواد دفع محلهای بر نظارت و پایش هم:جلسه پانزد

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد دفع مختلف روشهای -1

 .دهند توضیح را خطرناک زائد مواد دفع محلهای از برداری بهره مختلف روشهای -2

 .کنند تعیین را خطرناک زائد مواد دفع برای مناسب روشهای -3

 .کنند تشریح را خطرناک زائد مواد دفع محل یک انتخاب نحوه -4

 .ببرند نام را خطرناک زائد مواد دفع محلهای از برداری بهره و طراحی در موثر پارامترهای -5

 

 خطرناک زائد مواد دفع اماکن احیای :شانزدهمجلسه 

 بایستی قادر باشد: دانشجویان

 .کنند تشریح را خطرناک زائد مواد دفع اماکن احیای مختلف مراحل -1

 .دهند را توضیح احیاشده خطرناک زائد مواد دفع اماکن مختلف کاربریهای و برداری بهره نحوه -2

 را خطرناک زائد مواد دفع اماکن احیای فرایند در post closure و closure مراحل به مربوط مختلف روشهای  -1

 .دهند توضیح

 

 آزمون پایانی :شانزدهمجلسه 

 روش تدریس )آموزش(:



 سخنرانی  -1

 سخنرانی با پاورپوینت -2

 :دانشجویانوظایف و تکالیف 
 حضور به موقع در جلسات -1

 شرکت در بحث های مربوطه -2

 انجام پروژه و تکلیف درسی -3

 یک مقاله مروری در موضوعات مورد بحثارائه  -4

 :دانشجویاننحوه ارزیابی 
 %80امتحان کتبی  -1

 %10ارائه شفاهی  -2

 %10فعالیت کالسی  -3

 

 

 تاریخ سهم نمره از کل )%( روش آزمون 

 هفدهمجلسه  80 کتبی پایان ترم

  10 سخنرانی ارائه شفاهی

پرسش و پاسخ و حضور در  فعالیت کالسی

 کالس

10  
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