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 هذف کلی درس :

آضٌائی تا هطکالت ٍ  ت پسواًذ،آضٌائی تا رٍضْای هذیزی ،پسواًذسیستوْای هختلف هزتثظ تا ضٌاخت 

سیستوْای  ٍ ارائِ کسة داًص السم در هَرد رٍضْا، فٌاٍریْا ٍ هسائل هذیزیتی، عزاحیچالطْای هذیزیتی، 

 ٍ هذیزیت پسواًذّای خغزًاک هٌاسة جْت کٌتزل هَاد سائذ جاهذ

 اهذاف کلی جلسبت: )جهت هر جلسه یک هذف(

 در هذیزیت پسواًذ هختلفٍ استزاتضیْای  آضٌائی تا رٍضْای اساسی -1

 هقزرات هلی ٍ تیي الوللی در سهیٌِ هذیزیت پسواًذتزرسی  -2

 ضٌاخت فاکتَرّای اساسی ٍ چالطْای هَجَد در هذیزیت پسواًذ -3

 پسواًذ تیزیهذ یتزا یشیدر تزًاهِ ر یٍ قاًًَ یپسواًذ ٍ هطکالت اجزائ تیزیدر هذ یشیتزًاهِ ر -4

 ضٌاخت اجشای سیستن هذیزیت جاهغ پسواًذ -5

 تزآٍردّای اقتصادی اٍلیِ در سهیٌِ هذیزیت جاهغ پسواًذ -6

 ضٌاخت اقذاهات هزتثظ تا هذیزیت پسواًذ ٍ جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ سیست هحیغی آًْا -7

 آضٌائی تا رٍضْای کاّص پسواًذ در هحل تَلیذ -8

 ٍ استفادُ هجذد افتیتاس یستوْایس یٍ استفادُ هجذد اس پسواًذ ٍ اصَل عزاح افتیتاس تیزیهذ -9

 در سائذات ضْزی خغزًاکپسواًذّای  تیزیهذائی تا آضٌ -10

 ضٌاخت رٍضْای ارسیاتی خغز ٍ کٌتزل آلَدگیْا -11

 عزاحی ٍ تْزُ تزداری اس تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ اًزصی -12

 پایص سیستوْای جوغ آٍری، تصفیِ ٍ دفغ پسواًذ -13

 درهاًی -پسواًذّای تَلیذی در هزاکش تْذاضتی تیزیهذ -14

 هحلْای دفي تْذاضتیعزاحی ٍ تْزُ تزداری اس  -15

 یاهاکي دفي تْذاضت یایاح -16

 اىیٍ ارائِ هغالة داًطجَ یتزرس -ییاهتحاى ًْا -17

 



 هذف کلی جلسه اول:

 در هذیزیت پسواًذ ٍ استزاتضیْای هختلف رٍضْای اساسیآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 داًطجَیاى تتَاًٌذ هذیزیت هَاد سائذ جاهذ را تَضیح دٌّذ. -1-1

 هَاد سائذ جاهذ را تَضیح دٌّذ. هذیزیت جاهغػٌاصز هَظف در ًٌذ داًطجَیاى تتَا -1-2

 را تؼزیف کٌٌذ. هذیزیت پسواًذ استزاتضیْای هختلفداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 

 هذف کلی جلسه دوم:

 هقزرات هلی ٍ تیي الوللی در سهیٌِ هذیزیت پسواًذتزرسی  -1

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

تَضیح  را در ایزاى ٍ سایز کطَرّا َى هذیزیت پسواًذ ّاقاً آئیي ًاهِ اجزاییداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .دٌّذ

را ٍ سایز کطَرّا  ریخچِ تذٍیي ٍ تصَیة قاًَى هذیزیت پسواًذ در ایزاىتا داًطجَیاى تتَاًٌذ -1-2

 .ضزح دٌّذ

 را تَضیح دٌّذ. هقزرات کٌَاًسیَى تاسل ٍ پسواًذّای دریاییداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 .را ضزح دٌّذٍ سایز کطَرّا  هذیزیت پسواًذ در ایزاىّشیٌِ ّای  ًحَُ تاهیي داًطجَیاى تتَاًٌذ -1-4

را ضزح  پسواًذّا سهیٌِ در الوللی تیيهلی ٍ  ّای کٌَاًسیَى اس ًاضی تؼْذات داًطجَیاى تتَاًٌذ -1-5

 دٌّذ.

 

 هذف کلی جلسه سوم:

 ضٌاخت فاکتَرّای اساسی ٍ چالطْای هَجَد در هذیزیت پسواًذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 را تَضیح دٌّذ.پسواًذ جاهغ هذیزیت عزح در هطاٍراى  هطکالت ٍ ّا ضؼفجَیاى تتَاًٌذ داًط -1-1

 را تَضیح دٌّذ.پسواًذ جاهغ هذیزیت عزح در کارفزهایاى  هطکالت ٍ هَاًغداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 را تَضیح دٌّذ.پسواًذ جاهغ هذیزیت عزح در قاًًَی  هَاًغ ٍ ّا ضؼفداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

را تَضیح پسواًذ جاهغ هذیزیت عزح در  هذیزیتی ٍ ًظارتی سیستوْای ضؼفتَاًٌذ داًطجَیاى ت -1-4

 دٌّذ.

 هذف کلی جلسه چهبرم:

 تزًاهِ ریشی در هذیزیت پسواًذ ٍ هطکالت اجزائی ٍ قاًًَی در تزًاهِ ریشی تزای هذیزیت پسواًذ -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبرم:

را تَضیح  پسواًذ اجزایی هذیزیت ریشی ِتزًاه در استزاتضیک هذیزیت ًقصداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 دٌّذ.

تزًاهِ ریشی در  تزای ٍاحذی ٍ هٌاسة الگَی ،ًظزداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ اّذاف هَرد  -1-2

 .تؼزیف کٌٌذ هذیزیت پسواًذ

 قزار تاثیز تحت را تزًاهِ ریشی تزای هذیزیت پسواًذکِ  تْذیذاتی ٍ فزصتْاداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 ٌٌذ.ک هطخص دٌّذ هی

 استزاتضی ٍ تذٍیي راهذیزیت پسواًذ  سیستن هذت تلٌذ ٍ هذت کَتاُ اّذافداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 را تطزیح کٌٌذ. اّذاف تِ رسیذى

 



 اهتحبى هیبى دوره )بب هوبهنگی اداره آهوزش(

 
 هذف کلی جلسه پنجن:

 ضٌاخت اجشای سیستن هذیزیت جاهغ پسواًذ -1

 اهذاف ویژه جلسه پنجن:

 را تَضیح دٌّذ. سیستن هذیزیت جاهغ پسواًذ اجشایًٌذ داًطجَیاى تتَا -1-1

 را تزای هٌاعق هختلف تؼییي کٌٌذ. هذیزیت جاهغ پسواًذداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای  -1-2

را تَضیح  سیستن هذیزیت جاهغ پسواًذ اجشایداًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز در اًتخاب  -1-3

 دٌّذ.

 

 هذف کلی جلسه ضطن:

 اٍلیِ در سهیٌِ هذیزیت جاهغ پسواًذ تزآٍردّای اقتصادی -1

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

را  سیستن هذیزیت جاهغ پسواًذ تِ اجشای هختلف هحاسثات اقتصادی هزتَطداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 دٌّذ. اًجام

 اًتخاب پسواًذ هذیزیتتزای  ی، رٍش هٌاسثهحاسثات اقتصادیداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ  -1-2

 کٌٌذ.

تزآٍردّای اقتصادی اٍلیِ در سهیٌِ هذیزیت جاهغ تزای ذ پاراهتزّای هَرد ًظز داًطجَیاى تتَاًٌ -1-3

 را ًام تثزًذ. پسواًذ

 

 هذف کلی جلسه هفتن:

  ضٌاخت اقذاهات هزتثظ تا هذیزیت پسواًذ ٍ جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ سیست هحیغی آًْا -1

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

را ی اقذاهات هزتثظ تا هذیزیت پسواًذ جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ سیست هحیغداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 تَضیح دٌّذ.

 ارسیاتی اثزات تْذاضتی ٍ سیست هحیغیداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-2

 را تؼییي کٌٌذ. هزتثظ تا هذیزیت پسواًذ

تا هزتثظ  ارسیاتی اثزات تْذاضتی ٍ سیست هحیغیداًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-3

 را ًام تثزًذ. هذیزیت پسواًذ

هزتثظ تا هذیزیت  ارسیاتی اثزات تْذاضتی ٍ سیست هحیغیهختلف  رٍضْایداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 را عزاحی کٌٌذ. پسواًذ

 

 هذف کلی جلسه هطتن:

  کاّص پسواًذ در هحل تَلیذآضٌائی تا رٍضْای  -1

 اهذاف ویژه جلسه هطتن:

 را تَضیح دٌّذ. کاّص پسواًذ در هحل تَلیذتزای  داًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای هَجَد -1-1

را تَضیح  Source reduction  ٍWaste minimizationتفاٍت هفاّین داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 دٌّذ.

را  پسواًذ ٍ کاّص سویتپسواًذ کاّص حجن داًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای هَجَد تزای  -1-3

 تَضیح دٌّذ.



را تؼییي  کاّص پسواًذ در هحل تَلیذ، رٍش هٌاسة تزای داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ -1-4

 کٌٌذ.

را ًام  کاّص پسواًذ در هحل تَلیذداًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای اًتخاب رٍضْای  -1-5

 تثزًذ.

 را عزاحی کٌٌذ. کاّص پسواًذ در هحل تَلیذداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هختلف  -1-6

 

 اره آهوزش(اهتحبى هیبى دوره )بب هوبهنگی اد
 

 هذف کلی جلسه نهن:

هذیزیت تاسیافت ٍ استفادُ هجذد اس پسواًذ ٍ ضٌاخت اصَل عزاحی سیستوْای تاسیافت ٍ آضٌائی تا  -1

 استفادُ هجذد

 اهذاف ویژه جلسه نهن: 

 را تَضیح دٌّذ.تاسیافت ٍ استفادُ هجذد اس پسواًذ داًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای هَجَد تزای  -1-1

 اس هَاد سائذ را تَضیح دٌّذ. تاسیافت هَاد ٍ اًزصیاًٌذ اًَاع رٍضْای داًطجَیاى تتَ -1-2

را تاسیافت ٍ استفادُ هجذد اس پسواًذ داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-3

 تؼییي کٌٌذ.

را ًام تاسیافت ٍ استفادُ هجذد اس پسواًذ هذیزیت داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-4

 تثزًذ.

  را عزاحی کٌٌذ. تاسیافت ٍ استفادُ هجذد اس پسواًذداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هختلف  -1-5

 داًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هختلف تاسیافت هصالح ساختواًی را ًام تثزًذ. -1-6

 داًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هختلف تاسیافت هٌسَجات را ًام تثزًذ. -1-7

 

 هذف کلی جلسه دهن:

 در سائذات ضْزی خغزًاکًذّای پسوا تیزیهذآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه دهن:

 خغزًاک را تَضیح دٌّذ. پسواًذّایداًطجَیاى تتَاًٌذ هطخصات  -1-1

 خغزًاک را عثقِ تٌذی کٌٌذ. پسواًذّایداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 خغزًاک را تؼییي کٌٌذ. پسواًذّایداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هٌاسة تزای جوغ آٍری  -1-3

 خغزًاک را عثقِ تٌذی کٌٌذ. پسواًذّایٍضْای دفغ داًطجَیاى تتَاًٌذ ر -1-4

 خغزًاک را ًام تثزًذ. پسواًذّایداًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای هذیزیت  -1-5

را تَضیح  در سائذات ضْزی خغزًاکپسواًذّای  تیزیهذاقذاهات هزتثظ تا داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-6

 دٌّذ.

 را تَضیح دٌّذ. در سائذات ضْزی غزًاکخپسواًذّای  دفيداًطجَیاى تتَاًٌذ فزایٌذ  -1-7

 خغزًاکپسواًذّای اًَاع  تیزیهذداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-8

 را تؼییي کٌٌذ. در سائذات ضْزیهَجَد 

را  در سائذات ضْزی خغزًاکپسواًذّای  تیزیهذداًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-9

 ًام تثزًذ.

را  در سائذات ضْزی خغزًاکپسواًذّای  تیزیهذاى تتَاًٌذ یکی اس رٍضْای هختلف داًطجَی -1-10

  عزاحی کٌٌذ.



 خغزًاک عزاحی کٌٌذ. پسواًذّایداًطجَیاى تتَاًٌذ یک هحل دفي تْذاضتی تزای  -1-11

 

 هذف کلی جلسه یبزدهن:

 ضٌاخت رٍضْای ارسیاتی خغز ٍ کٌتزل آلَدگیْا -1

 اهذاف ویژه جلسه یبزدهن:

 را تَضیح دٌّذ.در هذیزیت جاهغ پسواًذ رٍضْای ارسیاتی خغز تَاًٌذ داًطجَیاى ت -1-1

 را تَضیح دٌّذ. ی هزتَط تِ پسواًذکٌتزل آلَدگیْاداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای  -1-2

را  ی هزتَط تِ پسواًذکٌتزل آلَدگیْاداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-3

 تؼییي کٌٌذ.

را ًام  ی هزتَط تِ هذیزیت پسواًذارسیاتی خغز ٍ کٌتزل آلَدگیْاهؼیارّای  داًطجَیاى تتَاًٌذ -1-4

 تثزًذ.

 عزاحی کٌٌذ. را در هذیزیت جاهغ پسواًذرٍضْای ارسیاتی خغز یکی اس داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 را ًام تثزًذ. ی هزتَط تِ پسواًذکٌتزل آلَدگیْااًَاع رٍضْای داًطجَیاى تتَاًٌذ خصَصیات  -1-6
 

 هذف کلی جلسه دوازدهن:

 عزاحی ٍ تْزُ تزداری اس تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ اًزصی -1

 اهذاف ویژه جلسه دوازدهن:

 دٌّذ. حیاس پسواًذ را تَض یاًزص افتیهختلف تاس یٌذّایتتَاًٌذ فزا اىیداًطجَ -1-1

 کٌٌذ. يییاس هَاد سائذ را تؼ یدر استحصال اًزص اریهؼ یتتَاًٌذ پاراهتزّا اىیداًطجَ -1-2

 را تَضیح دٌّذ. تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ اًزصیهطخصات طجَیاى تتَاًٌذ داً -1-3

 عثقِ تٌذی کٌٌذ.را  تثذیل پسواًذ تِ اًزصی رٍضْای هختلفداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

عزاحی ٍ تْزُ تزداری اس تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ هٌاسة تزای  ْایداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍض -1-5

 را تؼییي کٌٌذ. اًزصی

را عثقِ تٌذی  تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ اًزصیفزٍش اًزصی حاصل اس اًٌذ رٍضْای داًطجَیاى تتَ -1-6

 کٌٌذ.

عزاحی ٍ تْزُ تزداری اس تاسیسات تثذیل پسواًذ تِ داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-7
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