
 بهذاضت دانطکذه

 هذیزیت هَاد سائذ جاهذ: طرح درس

 هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ػنواى درس :

 هحیظتْذاضت هٌْذسی  ارضذکارضٌاسی  اٍلداًطجَیاى تزم  :هخبطببى

 ّا ضٌثِسِ  10-12  سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:                                           ًظزی  ٍاحذ 2 تؼذادواحذ:

  96-95سال تحصیلی  اٍلیوسال ً ّزّفتِ سِ ضٌثِرٍسّای 10:15الی  8:15ػت سا:   زهبى ارائه درس

 تْذاضت هحیظ ( هٌْذسیPh.Dتخصصی )دکتزی  -دکتز اهیزحسیي ًافذ :هذرس

 ًذارد :س  پیص نیبزودر

 هذف کلی درس :

دُ اس رٍضْا، في آٍریْا ٍ تزًاهِ ضٌاخت سیستوْای هختلف هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ٍ ایجاد تَاًائی در استفا

 ّای هذیزیتی تِ هٌظَر تاهیي اّذاف هذیزیت جاهغ هَاد سائذ جاهذ

 اهذاف کلی جلسبت: )جهت هر جلسه یک هذف(

 هَاد سائذ جاهذهذیزیت  هقذهِ ٍ هؼزفی -1

 آضٌائی تا استزاتضیْای هذیزیت هَاد سائذ جاهذ -2

 ر هَرد پسواًذّای جاهذآضٌائی تا هقزرات ٍ قَاًیي تیي الوللی ٍ کطَری د -3

 آضٌائی تا چالطْای هَجَد در هذیزیت هَاد سائذ جاهذ -4

 آضٌائی تا تزًاهِ ریشی در هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ٍ تؼییي اٍلَیتْا -5

 آضٌایی تا هطکالت اجزائی ٍ قاًًَی در تزًاهِ ریشی -6

 آضٌائی تا رٍضْای هختلف تزآٍردّای اقتصادی   -7

 یزیت هَاد سائذ جاهذآضٌایی تا اقذاهات هزتثظ تا  هذ -8

 هٌغثق تز هحیظ سیست آضٌائی تا رٍضْای هذیزیت هَاد سائذ جاهذ -9

 حزارتی فزایٌذّای دیگز ٍ پیزٍلیش – پیلویزیشاسیَى ًَع اس دهائی آضٌائی تا فزایٌذّای -10

 آضٌائی تا هذیزیت تاسیافت ٍ استفادُ هجذد -11

 آضٌائی تا هذیزیت ستالِ ّای خغزًاک هَجَد در هَاد سائذ ضْزی -12

 آضٌائی تا هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش تْذاضتی درهاًی -13

 آضٌائی تا عزاحی هحلْای دفي تْذاضتی هَاد سائذ جاهذ -14

 آضٌائی تا رٍضْای ًگْذاری ٍ احیای اهاکي دفي تْذاضتی قذیوی -15

 فزایٌذ پالسوا -16

  ارائِ پزٍصُ ّای درسی -اهتحاى ًْایی -17



 هذف کلی جلسه اول:

 هَاد سائذ جاهذیت هذیز هقذهِ ٍ هؼزفی -1

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 کٌٌذ. تطزیح هثحث هَاد سائذ جاهذ را اّذاف درط ٍ هفاّین هَرد استفادُ درتتَاًٌذ داًطجَیاى  -1-1

 داًطجَیاى تتَاًٌذ هذیزیت هَاد سائذ جاهذ را تَضیح دٌّذ. -1-2

 هَاد سائذ جاهذ را تَضیح دٌّذ. هذیزیت جاهغػٌاصز هَظف در داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 

 هذف کلی جلسه دوم:

  استزاتضیْای هذیزیت هَاد سائذ جاهذآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 داًطجَیاى تتَاًٌذ هٌاتغ تَلیذ هَاد سائذ جاهذ را ًام تثزًذ. -1-1

 .تَضیح دٌّذرا اصالح الگَی هصزف رٍضْای داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 جاهذ را تَضیح دٌّذ. د سائذراّکارّای هذیزیتی تزای کاّص تَلیذ هَاداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 

 هذف کلی جلسه سوم:

  هقزرات ٍ قَاًیي تیي الوللی ٍ کطَری در هَرد پسواًذّای جاهذآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

هَاد سائذ  در سهیٌِ EPA  ٍWHOقَاًیي تیي الوللی هثل قَاًیي ساسهاًْای داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 جاهذ را تَضیح دٌّذ.

هاًٌذ هَاد سائذ جاهذ  کٌَاًسیًَْا ٍ هؼاّذُ ّای تیي الوللی در سهیًٌٌِذ داًطجَیاى تتَا -1-2

 را تَضیح دٌّذ.کٌَاًسیَى تاسل 

داًطجَیاى تتَاًٌذ رٌّوَدّا ٍ استاًذاردّای تیي الوللی  در سهیٌِ هذیزیت هَاد سائذ جاهذ را  -1-3

 تَضیح دٌّذ.

 را تَضیح دٌّذ.در ایزاى هزاحل هختلف تصَیة قاًَى هذیزیت پسواًذ داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 

 هذف کلی جلسه چهبرم:

  چالطْای هَجَد در هذیزیت هَاد سائذ جاهذآضٌائی تا   -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبرم:

 هَاد سائذ جاهذ را تَضیح دٌّذ.چالطْای هَجَد در هذیزیت داًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع  -1-1

تَضیح را ذیزیتی هَاد سائذ جاهذ هاًَاع رٍضْای  ًظز،داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ اّذاف هَرد  -1-2

 دٌّذ.

 داًطجَیاى تتَاًٌذ ًقاط قَت ٍ ضؼف هذیزیت هَاد سائذ جاهذ در کطَر را تَضیح دٌّذ. -1-3

داًطجَیاى تتَاًٌذ فزصتْا ٍ تْذیذّای هَجَد در تزًاهِ ّای هزتَط تِ هذیزیت هَاد سائذ جاهذ در  -1-4

 ضْز کزهاًطاُ را تَضیح دٌّذ.

 

 وبهنگی اداره آهوزش(اهتحبى هیبى دوره )بب ه

 
 هذف کلی جلسه پنجن:

 تزًاهِ ریشی در هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ٍ تؼییي اٍلَیتْا تا آضٌائی  -1

 اهذاف ویژه جلسه پنجن:



 را تَضیح دٌّذ. در هذیزیت هَاد سائذ جاهذداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع سیستوْای هَجَد  -1-1

 تؼییي کٌٌذ.را هٌاعق هختلف  در اٍلَیتْای هذیزیت هَاد سائذ جاهذداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

هذیزیت هَاد سائذ جاهذ در هٌاعق داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز در اًتخاب رٍضْای  -1-3

 را تَضیح دٌّذ.هختلف 

 

 هذف کلی جلسه ضطن:

  آضٌایی تا هطکالت اجزائی ٍ قاًًَی در تزًاهِ ریشی -1

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

هَاد سائذ را تَضیح  هذیزیتتزای  اجزائی ٍ قاًًَی در تزًاهِ ریشی هطکالتداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع  -1-1

 دٌّذ.

رفغ هطکالت اجزائی ٍ قاًًَی در تزًاهِ داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-2

 را تؼییي کٌٌذ. تزای هذیزیت هَاد سائذ ریشی

 تَضیح دٌّذ.را  هَاد سائذ تْیِ هستٌذات تزای هذیزیت ًحَُداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 

 هذف کلی جلسه هفتن:

 تزآٍردّای اقتصادی  رٍضْای هختلف آضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

هَاد سائذ را تَضیح  تؼییي ّشیٌِ ّای هذیزیتداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع سیستوْای هَجَد تزای  -1-1

 دٌّذ.

را ّای هذیزیت هَاد سائذ تاهیي ّشیٌِ داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای  -1-2

 تؼییي کٌٌذ.

هَاد سائذ را ًام تزآٍردّای اٍلیِ اقتصادی در هذیزیت داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-3

 تثزًذ.

 کٌٌذ. تطزیحرا  هحاسثِ ّشیٌِ ّای هذیزیت هَاد سائذهختلف  رٍضْایداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 هذف کلی جلسه هطتن:

  تثظ تا  هذیزیت هَاد سائذ جاهذآضٌایی تا اقذاهات هز -1

 اهذاف ویژه جلسه هطتن:

 را تَضیح دٌّذ. اقذاهات هزتثظ تا  هذیزیت هَاد سائذ جاهذداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع  -1-1

 هَجَد تزای تَلیذ اًزصی اس هَاد سائذ را تَضیح دٌّذ. استزاتضیْایداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع  -1-2

ًَاع استزاتضیْای هَجَد تزای کاّص تَلیذ هَاد سائذ را اداًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ،  -1-3

 تَضیح دٌّذ.

 

 اهتحبى هیبى دوره )بب هوبهنگی اداره آهوزش(
 

 هذف کلی جلسه نهن:

  هٌغثق تز هحیظ سیست رٍضْای هذیزیت هَاد سائذ جاهذ آضٌائی تا -1

 اهذاف ویژه جلسه نهن:

 هَاد سائذ را تَضیح دٌّذ.د اس تَلیذ کَداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای هَجَد تزای  -1-1

 اس هَاد سائذ را تَضیح دٌّذ. اًزصیداًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای تَلیذ  -1-2



هذیزیت هَاد سائذ ، رٍش هٌاسة تزای هحیظ سیست هٌغقِ داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ -1-3

 را تؼییي کٌٌذ. جاهذ

 

 هذف کلی جلسه دهن:

 یحزارت فزایٌذّای دیگز ٍ پیزٍلیش – پیلویزیشاسیَى ًَع اس دهائی فزایٌذّایآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه دهن:

 داًطجَیاى تتَاًٌذ فزآیٌذ تَلیذ تیَگاس را تَضیح دٌّذ. -1-1

 داًطجَیاى تتَاًٌذ فزایٌذ پیزٍلیش را تَضیح دٌّذ. -1-2

 کٌٌذ.داًطجَیاى تتَاًٌذ تا تَجِ تِ ضزایظ، رٍش هٌاسة تزای تَلیذ اًزصی اس هَاد سائذ را تؼییي  -1-3

 داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای اًتخاب رٍضْای تَلیذ اًزصی اس هَاد سائذ را ًام تثزًذ. -1-4

 داًطجَیاى تتَاًٌذ یکی اس رٍضْای هختلف تَلیذ اًزصی اس هَاد سائذ را عزاحی کٌٌذ. -1-5

 

 هذف کلی جلسه یبزدهن:

 هذیزیت تاسیافت ٍ استفادُ هجذدآضٌائی تا  -1

 ه یبزدهن:اهذاف ویژه جلس

 را تَضیح دٌّذ.تاسیافت ٍ استفادُ هجذد  ّایفزآیٌذتفاٍت داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 را تَضیح دٌّذ.تاسیافت ٍ استفادُ هجذد داًطجَیاى تتَاًٌذ اًَاع رٍضْای  -1-2

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

 تؼییي کٌٌذ.

 را ًام تثزًذ.تاسیافت ٍ استفادُ هجذد تزای اًتخاب رٍضْای هؼیارّای عزاحی َیاى تتَاًٌذ داًطج -1-4

 عزاحی کٌٌذ.تزای هَاد سائذ ضْزی  هزکش تاسیافتیک داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 را ًام تثزًذ.تاسیافت ٍ استفادُ هجذد هَرد استفادُ تزای  هَادداًطجَیاى تتَاًٌذ خصَصیات  -1-6

را تاسیافت ٍ استفادُ هجذد تزای  جذاساسی ضذُ هَادضْای آهادُ ساسی داًطجَیاى تتَاًٌذ رٍ -1-7

  تَضیح دٌّذ.

داًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هختلف تاسیافت کاغذ، الستیک ٍ پالستیک، فلشات، ضیطِ، هصالح  -1-8

 ساختواًی ٍ هٌسَجات اس ستالِ ّای ضْزی را تَضیح دٌّذ.

 

 هذف کلی جلسه دوازدهن:

  هذیزیت ستالِ ّای خغزًاک هَجَد در هَاد سائذ ضْزیآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه دوازدهن:

 .ًام تثزًذرا هطخصات ستالِ ّای خغزًاک هٌاتغ تَلیذ ٍ داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 عثقِ تٌذی کٌٌذ.را  هَجَد در هَاد سائذ ضْزی ستالِ ّای خغزًاکداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 را تؼییي کٌٌذ.جوغ آٍری ستالِ ّای خغزًاک ی هٌاسة تزا ْایداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍض -1-3

 داًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای دفغ ستالِ ّای خغزًاک را عثقِ تٌذی کٌٌذ. -1-4

 را ًام تثزًذ.هذیزیت ستالِ ّای خغزًاک داًطجَیاى تتَاًٌذ پاراهتزّای هَرد ًظز تزای  -1-5

 خغزًاکد سائذ هَادفي تزای  (Secure Landfill) داًطجَیاى تتَاًٌذ یک هحل دفي تْذاضتی -1-6

 عزاحی کٌٌذ. هَجَد در هَاد سائذ ضْزی

 

 اهتحبى هیبى دوره )بب هوبهنگی اداره آهوزش(
 



 هذف کلی جلسه سیسدهن:

  هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش تْذاضتی درهاًیآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه سیسدهن:

را  ػفًَی در هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ هطخصات هَاد سائذ جاهذ هختلف  اًَاعداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .ًام تثزًذ

را عثقِ تٌذی  هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش تْذاضتی درهاًی هٌاتغ تَلیذداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 کٌٌذ.

  هذیزیت هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش تْذاضتی درهاًیداًطجَیاى تتَاًٌذ رٍضْای هٌاسة تزای  -1-3

 را تؼییي کٌٌذ.

هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش  جوغ آٍری ٍ حول ٍ ًقلهختلف اًٌذ رٍضْای داًطجَیاى تتَ -1-4

 را عثقِ تٌذی کٌٌذ. تْذاضتی درهاًی

هَاد سائذ جاهذ ػفًَی در هزاکش  تی خغز ساسی ٍ دفغ رٍضْای هختلف داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-5

 را ًام تثزًذ. تْذاضتی درهاًی

 

 هذف کلی جلسه چهبردهن:

  ی دفي تْذاضتی هَاد سائذ جاهذعزاحی هحلْاآضٌائی تا  -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبردهن:

 را تَضیح دٌّذ. جاهذ سائذ هَاد تْذاضتی دفي رٍضْای اًَاعداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .تَضیح دٌّذرا  جاهذ سائذ هَاد تْذاضتی دفي تزای هالحظات هکاى یاتیداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 را هحاسثِ کٌٌذ. جاهذ سائذ هَاد تْذاضتی دفيتزای  ًیاس هَرد سهیي سغحداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 دٌّذ. حیآى را تَض یدر هزکش دفي ٍ  ًحَُ جوغ آٍر زاتِیتتَاًٌذ ًحَُ تطکیل ض اىیداًطجَ -1-4

 حیآى را تَض یتتَاًٌذ هزاحل ٍ ًحَُ تطکیل گاسّای هزکش دفي ٍ  ًحَُ جوغ آٍر اىیداًطجَ   -1-5

 دٌّذ.

 

 هذف کلی جلسه پبنسدهن:

  ذاری ٍ احیای اهاکي دفي تْذاضتی قذیویًگْآضٌائی تا رٍضْای  -1

 اهذاف ویژه جلسه پبنسدهن:

 را تَضیح دٌّذ. هَاد سائذاهاکي دفي تْذاضتی  تؼغیلی اس تؼذ هزاقثتْای اًَاعداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

را  اس اهاکي دفي تْذاضتی قذیوی ًگْذاری ٍ تْزُ تزداری هالحظات هزتَط تِداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 تَضیح دٌّذ.

 

 ف کلی جلسه ضبنسدهن:هذ

  فزایٌذ پالسوا -1

 اهذاف ویژه جلسه ضبنسدهن:
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