
  

 
 

 

  ترکیجی یب هجبزی( COURSE PLAN)ٍرُ عرح د

 

 

 :معرفی درس
رٍش ّبی در ایي درض اًَاع پسوبًذ، هخبطرات ثْذاشتی ٍ زیست هحیطی آى ّب، پسوبًذّبی ٍیصُ ٍ خطرًبن، اًَاع 

 .هذیریت پسوبًذ، ثبزیبفت ٍ رٍش ّبی آى هَرد ثحث ٍ ثررسی لرار هی گیرد
 

 

 

 

 

 

 

  

 کارشىاسی بُداشت محیط :مقطع ي رشتٍ تحصیلی             بُداشت محیط:   گريٌ آمًزشی                                        بُداشت :داوشکدٌ 

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ کلیبت پسوبًذ :  ًبم درس

 ًظری :ًَع ٍاحذ 

 12تب  10 ضٌجِ:  رٍز ٍ سبػت ثرگساری کالس ًذارد :پیص ًیبز

 داًطکذُ ثْذاضت :هکبى ثرگساری

                                             زارعدکتر  :  هسئَل ثرًبهِ 

 zaremohammad1363@yahoo.com :آدرس پست الکترًٍیکی                              52519273:        داًطکذُ ضوبرُ توبس

                دکتر زارع      (:ثِ ترتیت حرٍف الفجب) هذرسیي

 zaremohammad1363@yahoo.com :آدرس پست الکترًٍیکی                              52519273   :   ضوبرُ توبس داًطکذُ 

 دکتر زارع : تْیِ ٍ تٌظین 

 1400/ 11/  11 :ثبزًگری /تذٍیي تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 
گرٍُ اتبق ػول     

 



 

 

 :عىاييه کلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد 
 

  کلیبت پسوبًذآضٌبیی ثب درس 

 ی آضٌبییآضٌبیی ثب اغغالحبت اختػبظ

 ثِ ًحَُ ًگبرش ًبهِ ّبی رسوی ثِ زثبى اًگلیسی 

 هتَى هرثَط ثِ آة ٍ فبضالة آضٌبیی ثب ًحَُ ترجوِ

 آضٌبیی ثب ًحَُ ترجوِ هتَى هرثَط ثِ درٍس آلَدگی َّا

 آضٌبیی ثب ًحَُ ترجوِ هتَى هرثَط ثِ درٍس پسوبًذ

 آضٌبیی ثب ًحَُ ترجوِ هتَى هرثَط ثِ درٍس کلیبت ثْذاضت هحیظ

 

 ف کلیاَدا 

 

  کلیبت پسوبًذآضٌبیی ثب درس 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ داًطجَ  در پبیبى

 سیر تبریخی ٍ هذیریت پسوبًذ را ثشٌبسذ 

 اًَاع پسوبًذ ٍ هٌبثغ تَلیذ را تؼریف وٌذ 

 را ًبم ثجرد ثیوبری ّبی هٌتملِ از پسوبًذ 

  

 َدف کلی 

 

 (اداهِ)آشٌبیی ثب هذیریت پسوبًذ 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

 را تؼریف وٌذ وویت، سراًِ ٍ ترویت پسوبًذ 

 هشخصبت فیسیىی، شیویبیی ٍ زیستی پسوبًذ را ًبم ثجرد 

 اًَاع رٍش ّبی تغییر ٍ تجذیل پسوبًذ را رور وٌذ 

 َدف کلی 

 
 رٍش ّبی جوغ آٍری پسوبًذآشٌبیی ثب 

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ



 اًَاع سیستن ّبی جوغ آٍری پسوبًذ را ًبم ثجرد 

 ٍ ِتحلیل  هَلفِ ّبی جوغ آٍری پسوبًذ را درن وٌذ تجسی 

 رٍش ّبی اًتمبل ٍ حول ٍ ًمل پسوبًذ را ثشٌبسذ 
 

 َدف کلی 

 
 رٍش ّبی ثبزیبفت ثب آشٌبیی

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

 اًَاع رٍش ّبی پردازش را ًبم ثجرد 

 هراحل اًَاع رٍش ّبی ثبزیبفت را تَصیف وٌذ 

 

  کلیَدف 

 
 آشٌبیی ثب دفغ پسوبًذ

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ

 اًَاع رٍش ّبی دفي ثْذاشتی را ًبم ثجرد 

 هالحظبت هبوبى یبثی را ثذاًذ 

 راّجری هحل دفي را فرا گیرد 

  

 َدف کلی 

 
 آشٌبیی ثب رٍش ّبی ووپَست

 

  اَداف اختصاصی 

 

 :ثتَاًذداًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ 

 اصَل تْیِ ووپَست را ثذاًذ 

 اًَاع رٍش ّبی وپَست را ًبم ثجرد 

 تْیِ ٍرهی ووپَست را فرا گیرد 

  
 

 

 

 



 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                                       *ترکیبی      

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  ثب استفبدُ از ًرم افسارّبیی شبهل سبهبًِ ًَیذ ٍ وبهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشوتَر ،اسالیذ پرٍشوتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیر ثلی   در ًظر داریذ؟  درسی خبغی ثرای هؼرفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغهقبلِ /آیب کتبة 

 در صَرت ٍجَد جذٍل زیر را تىویل وٌیذ: 

 ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هترجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبحهطخػبت کتبة ضبهل 
ّبی هطخع  غفحبت ٍ  فػل

 هغبلؼِضذُ ثرای 

  Integrated solid waste management: ًبم وتبة

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتشبرات

 

 توبم فصَل

 

 

 

 اًتطبر ٍ غفحبتهطخػبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ 
ًحَُ دسترسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 /هطخػبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثرای 

 ** اریرثبرگ



 

 

  ػالٍُ ثر ...( هبًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ )در صَرتی وِ در ًظر داریذ جسٍُ یب ّر ًَع هحتَای دیگری

، هشخصبت آى را رور وٌیذ ٍ  ثِ داًشجَیبى هؼرفی وٌیذ هٌجغ درسیوتبة فَق یب ثِ تٌْبیی ثِ ػٌَاى 

 :آى را ضویوِ ًوبییذ فبیل

 
 .است... ٍ  ّبی دیگر داًطگبُرٍی سبهبًِثر اری ضذُ رهحتَای ثبرگ، آهَزشیجسٍُ، فیلن اسالیذ پبٍر پَیٌت، هٌظَر  *

 

  هٌجغ را ثِ ػٌَاى ...( هبًٌذ وتبة، هجوَػِ اسالیذ، جسٍُ ٍ )در صَرتی وِ در ًظر داریذ هحتَای دیگری

ُ ثرای در سبهبًِ لسوتی جذاگبى. )، هشخصبت وبهل آى را رور وٌیذ ثِ داًشجَیبى هؼرفی وٌیذ هغبلؼِ ثیطتر

 .(ایي هَارد در ًظر گرفتِ شذُ است

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

    

    

    

    

    



 آزمًن َای خًد ارزيابی 

 خیر * ثلی   ایذ؟ آزهَى در ًظر گرفتِ آیب ثرای درض خَد. 1

 ّب را رور وٌیذدر صَرت ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآزهَى. 

 هْلت ارائِ ثبزخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى ًَع آزهَى ػٌَاى آزهَى ضوبرُ

     
 

1 

 

 

جوغ آٍری ٍ هجحث 

 دفغ پسوبًذ
25/01/1401تب  16/01/1401از  تشریحی 5/02/1401تب تبریخ    

 

2 

 

 

30/02/1401تب  15/02/1401از  تشریحی ثبزیبفت  هجحث 05/03/1401تب تبریخ    

 

  



 

 ٌَای داوشجًيان  تکالیف ي پريژ

 عَل ترم فیتکبل 

 

 

 پرٍشُ درسی 

 *خیر ثلی    ایذ؟ در ًظر گرفتِهیبى ترم /آیب ثرای درض خَد پرٍشُ پبیبى ترم . 1

 :در صَرت پبسخ هثجت شرح هختصر ٍ ّذف از ارائِ آى را ثٌَیسیذ           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یَا تیفعال ریسا 

هجبحثِ دلت  تیٍ ّذا یاگر در طراح. ، ٍجَد دارد(رّوسهبىیؽ)اتبق ثحث  یدر سبهبًِ اهىبى فؼبل سبز

ثِ  لیدر صَرت توب. دیًوب یادیووه ز اىیدر داًشجَ یتَاًذ ثِ پرٍرش تفىر اًتمبد-یاًجبم شَد م یوبف

: دییًوب لیرا تىن ریاهىبى هَارد ز ىیاستفبدُ از ا

  ( فَرم)اتبق ثحث

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضرح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس
ّذف از ارائِ 

 تکلیف

 

1 

تىلیف 

 هجبًی اٍلیِ
 اًجبم توریي ّبی هرثَط ثِ هحبسجبت پبراهترّبی فیسیىی

 12/12/1400از 

14/12/1400تب   

تب تبریخ 

20/12/1400  

هرٍر فصل 

هرثَطِ از هٌجغ 

درسی ٍ درن 

 هفبّین هرثَطِ

تىلیف  2

هشخصبت 

  پسوبًذ

 اًجبم یه فؼبلیت ػولی هرثَط ثِ تؼییي پبراهترّبی فیسیىی پسوبًذ

 16/01/1401از 

25/01/1401تب   

تب تبریخ 

5/02/1401  

هرٍر فصل 

هرثَطِ از هٌجغ 

درسی ٍ درن 

 هفبّین هرثَطِ



: ثحث هَضَع

.................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 8 آزهَى هیبى ترم

 5 آزهَى پبیبى ترم

 2 غیبةضرکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ 

 5 تکبلیف ٍ سبیر فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                      

 

 ...... درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تبریخ ارائِ
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

11/11/1400 2 

آشٌبیی ثب 

ولیبت درض 

ٍ  پسوبًذ

 سرفصل درض

 سخٌراًی دوتر زارع

 اسالیذ آهَزشی
اًجبم تىبلیف 

ٍ  هرثَطِ

آزهَى پبیبى 

 ترم

18/11/1400 2 

آشٌبیی ثب 

ولیبت درض 

 پسوبًذ

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

25/11/1400 2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

جوغ آٍری 

 پسوبًذ

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم



02/12/1400 2 

 ثب آشٌبیی

رٍش ّبی 

 ثبزیبفت

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

09/12/1400 2 
آشٌبیی ثب دفغ 

 پسوبًذ

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

16/12/1400 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

 ووپَست

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

23/12/1400 

 
2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

ثبزیبفت 

 (لسوت اٍل)

 دوتر زارع

 سخٌراًی

 

تىبلیف اًجبم  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

29/12/1400 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

ثبزیبفت 

 (لسوت دٍم)

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

14/01/1401 

 
 

2 

آشٌبیی ثب 

استریلیساسیَى 

 پسوبًذ

 دوتر زارع

 سخٌراًی

 

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

21/01/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

جٌجِ ّبی 

ثْذاشتی 

پسوبًذ 

 (لسوت اٍل)

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

28/01/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

جٌجِ ّبی 

ثْذاشتی 

پسوبًذ 

 (لسوت دٍم)

 دوتر زارع

 سخٌراًی

آهَزشیاسالیذ  اًجبم تىبلیف  

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

04/02/1401 

 

2 

ًحَُ آشٌبیی ثب 

اًذازُ گیری 

پبراهترّبی 

هرتجط ثب 

 پسوبًذ

 دوتر زارع

 سخٌراًی

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

11/02/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

تؼییي 

رسیذگی 

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم



 ووپَست

18/02/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

آزهبیشبت 

هیىرٍثی 

 پسوبًذ

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

25/02/1401 

 
2 

تؼییي داًِ 

ثٌذی وَد 

 ووپَست

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

01/03/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

آزهبیشبت 

فیسیىی 

 پسوبًذ

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

08/03/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

آزهبیشبت 

فیسیىی 

 پسوبًذ

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

15/03/1401 

 

2 

آشٌبیی ثب 

رٍش ّبی 

آزهبیشبت 

فیسیىی 

 پسوبًذ

اًجبم تىبلیف  اسالیذ آهَزشی سخٌراًی دوتر زارع

هرثَطِ ٍ 

آزهَى پبیبى 

 ترم

هطبثك ثرًبهِ 

 اهتحبًی
2 

 اهتحبى پبیبى ترم

 تئَری

 - - دوتر زارع
- 

 

 


