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 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 ت محيطشرشناسي بهدادانشجويان کا گروه فراگير :مواد زائد جامد شهری                                                       کليات   : عنوان درس 

 احمد زارعي ام استاد :ن                                                                               ۹۸-۹۷نيمسال دوم   نيمسال :

 ۲احد : تعداد و                                       ۸-۱۰شنبه ساعت چهار روز برگزاری کالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  بي آغازين  ارزشيا _معارفهاول

 دوم
(، یمواد زائد جامد )کل تیریموظف در مد اصول

و دفع مواد  یجمع آور یمهم در طرح ها یپارامترها

 زائد جامد

 طبق طرح درس روزانه

 سوم
مواد زائد  یکیولوژیو ب یائیمیش ،یکیزیف مشخصات

 زاتیاز زباله و تجه ینمونه بردار های روش –جامد 

  مواد زائد جامد دیتول - ازیمورد ن

 طبق طرح درس روزانه

 چهارم
و  یکاهش مواد زائد جامد در جوامع شهر یها راه

نحوه عمل و  افت،بازی و پردازش –آن  تیاهم

 ضوابط آن

 طبق طرح درس روزانه

 گاهیا جاو حمل و نقل مواد زائد جامد )ت یآور جمع پنجم

 موقت(

 طبق طرح درس روزانه

 گاهیو حمل و نقل مواد زائد جامد )از جا یآور جمع ششم

 موقت به بعد(

 طبق طرح درس روزانه

 هفتم
مختلف دفع مواد زائد جامد ) تلنبار  یها روش

الزم  یو محاسبه فضا بی، معا امزای –کردن، دفن( 

  (انتخاب محل دفن نیدفن و همچن یبرا

 رس روزانهطبق طرح د

 هشتم
از محل دفن  یو نگهدار لتکمی –دفن  یتکنولوژ

و گازها در محل دفن و  رابهشی کنترل – یبهداشت

 در توده دفن شده یائیمیوشیب یواکنش ها

 طبق طرح درس روزانه

 نهم
 یاقتصاد تیاهم ب،یو معا ایکود کمپوست ) مزا هیته

موثر( و واکنش ها در  یپارامترها ،یو بهداشت

 ستکمپو

 طبق طرح درس روزانه

 یکود کمپوست ) روش ها هیمختلف ته یها روش دهم

 یسطح یراکتور ریو غ یراکتور

 طبق طرح درس روزانه

 یازدهم

 – یکود کمپوست به روش حوضچه ا هیته

مناسب  یروش و تکنولوژ نییمهم در تع پارامترهای

ود کاستفاده از  -جهت ساخت کود کمپوست

 یکمپوست در کشاورز

 ق طرح درس روزانهطب

 طبق طرح درس روزانه و مشکالت آن ایسوز ، مزا زباله دوازدهم
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آن،  هی، عوامل موثر در ته بیو معا ای) مزا وگازیب سیزدهم

 (وگازیواکنش ها در ب

 طبق طرح درس روزانه

 طبق طرح درس روزانه و نحوه ساخت آن وگازیب یدستگاه ها انواع چهاردهم

 یکیولوژیو ب یائیمیش یخطرناک و آلودگ یها زباله پانزدهم

 آن تیریو نحوه مد

 طبق طرح درس روزانه

 طبق طرح درس روزانه ویاکت ویراد یها زباله شانزدهم

  ترم انیپا امتحان هفدهم
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 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

ارشناسي بهداشت محيطک گروه فراگير :مواد زائد جامد شهری                                                                 کلیات   عنوان درس :

احمد زارعي ام استاد :ن                                                                                     ۹۸-۹۷نيمسال دوم  نيمسال :

  :  پيشنياز                                                                                                                    ۲     د واحد :تعدا

  هدف کلي درس : 

وش رنواع در این درس انوع پسماند و مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی آنها، مفهوم مدیریت پسماند و عناصر موظف آن، ا

سماند، پهای بازیابی و بازیافت پسماند، پسماندهای ویژه و خطرناک و روش های مدیریت آنها، روش های استحصال انرژی از 

ررسی می روش های دفع پسماند، روش های نمونه برداری و آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مرتبط با شهرها مورد ب

 گردد.

 :اهداف ويژه 

 انشجویان ) مرور( با تعاریف و اهمیت زباله از دیدگاه های مختلفآشنائی د .1

 آشنائی دانشجویان با انواع طبقه بندی مواد زائد جامد و منابع تولید آنها در شهرها .2

 آشنائی دانشجویان با شیوه ها و اجزا ی مدیریت مواد زائد جامد .3

 تولیدی آشنائی دانشجویان با راه های بازیافت و کاهش مواد زائد جامد .4

 آشنائی دانشجویان با روش های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد  .5

 آشنائی دانشجویان با روش های دفع مواد زائد جامد شهری .6

 آشنائی دانشجویان با مواد زائد جامد خطرناک و آلوده شیمیایی و بیولوژیکی و نحوی مدیریت آن .7

  روش تدريس 

 .ت ، اورهد و وایت برد انجام خواهد شدارائه درس با استفاده از پاورپوین

 

 : ف و تکاليف دانشجويوظا

یز مشارکت فعال دانشجو همراه با  رعایت نظم و اصول مربوطه، احترام به شئونات کالس و دیگر دانشجویان و ن .1

 استفاده صحیح از مواد و وسایل کمك آموزشی ضروری است.

 ست. العاده ضروری احضور دانشجویان درکالس های فوق .2
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باشد. بدیهی است رقم مزبور، غیبت جلسه از کالس درس مجاز نمی 4به استناد مقررات جاری دانشگاه، غیبت بیش از  .3

 .گرددموجه را نیز شامل می

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره     شرح فعالیت  ردیف

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 3 تکوینیهای سرکالسی یا آزمون 2

 1 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 15 (پایانیتراکمی )آزمون  4

 
 20 جمع

 منابع مطالعه : 

 


