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آضىایی با اَمیت 
مدیریت مًاد 

 زاید جامد 

 :جَ ثبیذ ثتَاًذداًط
 حیطِ ضٌبختی: -الف

اّویت هذیریت هَاد زایذ جبهذ را از ًظر اقتصبدی، زیجبیی ضٌبختی ٍ 
 ثْذاضتی ثیبى کٌذ.

 جبهذ را ًبم ثجرد.هْوتریي ثیوبری ّبی هٌتقلِ از هَاد زایذ 
 حیطِ ػبطفی: -ة

 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.
 هطبرکت داضتِ ثبضذ. ثِ صَرت فؼبلی در هجبحث هطرح ضذُ

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثرد
 هبشیک
 کتبة

 

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz ٌذُدر جلسِ آی 

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی

2 

ضىاخت عىاصر  

مًظف در 
مدیریت مًاد 

 زاید جامد

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 .اجسای هختلف یک ثرًبهِ جبهغ هذیریت پسوبًذ را ثِ ترتیت ًبم ثجرد
 اّویت ّر کذام از اجسا را در هذیریت پسوبًذ ضرح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌراًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گرٍّی 
کَچک، 

 پرسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثرد
 هبشیک
ٍیذیَ 

 پرٍشکتَر
اسالیذ 

 
09 

 دقیقِ

تْبی پرسص ٍ پبسخ در اً
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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 .اظْبر ًظر کٌذ ضذُ هجبحث هطرحظ خصَدر 
 در ثحث کالسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

 اهَزضی
 کتبة

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ
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آضىایی با مىابع 

تًلید مًاد زاید 
 جامد 

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ثجرد. ًبماًَاع هٌبثغ تَلیذ پسوبًذ در یک اجتوبع ضْری را 
 خصَصیبت پسوبًذ تَلیذ ضذُ از ّر هٌجغ را ضرح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در خصَظ هجبحث هطرح ضذُ اظْبر ًظر کٌذ.

 در ثحث کالسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.
 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌراًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گرٍّی 
کَچک، 

 پرسص ٍ پبسخ

 ایت ثردٍ
 هبشیک
ٍیذیَ 

 پرٍشکتَر
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

 
09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با ترکیب 

فیسیکی تطکیل 
 ٌدَىد

پسماودَای 
 ضُری

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ػوذُ تریي اجسای تطکیل دٌّذُ پسوبًذّبی ضْری را ًبم ثجرد.
 ترکیت پسوبًذ در  ایراى ٍ کطَرّبی پیطرفتِ را هقبیسِ کٌذ.

ٍیصگی ّبی فیسیکی پسوبًذ را )رطَثت، ٍزى هخصَظ، ...( تَصیف 
 کٌذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 زًذگی خَد اظْبر ًظر کٌذ.در خصَظ ترکیت پسوبًذ در هحل 

 در ثحث کالسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌراًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گرٍّی 
کَچک، 

 پرسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثرد
 هبشیک
ٍیذیَ 

 پرٍشکتَر
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 
 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -ضکال

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با عًامل 
مًثر بر کمیت ي 

کیفیت 
پسماودَای 

 ضُری

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 سراًِ تَلیذ پسوبًذ ٍ ا تؼریف کٌذ.

در فصَل سبل ٍ جَاهغ را وی ٍ کیفی پسوبًذ ضْری تغییرات ک

 .هختلف پیص ثیٌی کٌذ
 حیطِ ػبطفی: -ة

 در خصَظ هجبحث هطرح ضذُ اظْبر ًظر کٌذ.
 در ثحث کالسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

ضٌبختی 
 ػبطفی

سخٌراًی، 
 هجبحثِ ای،

ثحث گرٍّی 
کَچک، 

 ص ٍ پبسخپرس

 ٍایت ثرد
 هبشیک
ٍیذیَ 

 پرٍشکتَر
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی



 ه علوم پسشکی تربت حیدریهگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

6 

 

آضىایی با 

ريضُای کاَص 
تًلید زبالٍ در 

 مبداء تًلید

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

چٌذ رٍش کبرثردی ثرای کبّص کویت پسوبًذ تَلیذ ضذُ را در هجذا 
 .تَلیذ ًبم ثجرد

پسوبًذ تَلیذ ضذُ را در هجذا  سویتچٌذ رٍش کبرثردی ثرای کبّص 
 تَلیذ ًبم ثجرد

 حیطِ ػبطفی: -ة
 در ثحث کالسی حضَر فؼبل داضتِ ثبضذ.

 طرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.ثِ هطبلت ه

ضٌبختی 
 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
ثرد فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

ع جلسِ َدر هَرد هَض

 آیٌذُ

ای یب هرحلِ 
 تکَیٌی

7 

 

آضىایی با 

ريضُای جمع 
آيری 

پسماودَای 
 ضُری

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 رٍضْبی جوغ اٍری پسوبًذ را ًبم ثجرد.
 رٍضْبی جوغ آٍری پسوبًذ را ثب یکذیگر هقبیسِ کٌذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 ذثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّ

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
ثرد فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

هَضغ جلسِ آیٌذُدر هَرد   

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی

8 

 

آضىایی با اوًاع 
ريضُا ي 

تجُیسات حمل ي 
وقل پسماود در 

 ضُرَا

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

از هجذا تَلیذ ثِ هحل رخیرُ سبزی یب دفغ  را اًتقبل پسوبًذ یرٍضْب
 ًْبیی ًبم ثجرد.

وبًذ را ثب تَجِ ثِ خصَصیبت پسوبًذ هٌبست ثرای اًتقبل پس تجْیسات
 ضرح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی

 بةکت

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی

9 

آضىایی با  

پردازش ي 
 بازیافت پسماود

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 را ًبم ثجرد. ْبذ ٍ اّذاف آًاًَاع رٍضْبی پردازش پسوبً
 را ًبم ثجرد. ْباًَاع رٍضْبی ثبزیبفت پسوبًذ ٍ اّذاف آً

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تِ ٍایت تخ
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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 حیطِ ػبطفی: -ة
 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 

اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ
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آضىایی با  ريش 

 َای دفع پسماود

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 رٍضْبی دفغ ًْبیی پسوبًذ را ًبم ثجرد.اًَاع 
هسایب ٍ هؼیبة هْوتریي رٍش ّبی دفغ ًْبیی پسوبًذ را ثبّن هقبیسِ 

 کٌذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 ثِ هطبلت هطرح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ درض گَش فرادّذ.

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 بختیضٌ
 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با تًلید 
 تکًد کمپًس

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 اًَاع رٍضْبی تَلیذ کَد کوپَست از پسوبًذ را ًبم ثجرد.
 .استبًذاردّبی کیفی کَد کوپَست را ًبم ثجرد

 حیطِ ػبطفی: -ة
ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 

 دّذ.
 ثبضذ.در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ 

 

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با 

ن پسماود سًزاود
ي سایر ريضُای 

 حرارتی

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ًبم ثجرد.ثِ رٍش حرارتی اًَاع تجْیسات ثبزیبفت اًرشی از پسوبًذ را
پسوبًذّبی هٌبست ثرای ثبزیبفت اًرشی ثِ رٍش حرارتی را ضٌبسبیی 

 کٌذ.
بیر رٍضْبی پردازش هسایب ٍ هؼبیت رٍضْبی حرارتی را در هقبیسِ ثب س

 پسوبًذ ثیبى کٌذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

سخ در اًتْبی پرسص ٍ پب
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ.

13 

 

آضىایی با 

بازیافت اورشی 
ازپسماود 

 )بیًگاز(

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

ضرح زیبفت اًرشی از پسوبًذ ثبهجبًی ٍ هلسٍهبت رٍش ثیَگبز را ثرای 
 .دّذ

پسوبًذّبی هٌبست ثرای ثبزیبفت اًرشی ثِ رٍش ثیَلَشیکی را 
 ضٌبسبیی کٌذ.

هسایب ٍ هؼبیت رٍضْبی ثیَلَشیکی ثبزیبفت اًرشی را در هقبیسِ ثب سبیر 
 رٍضْبی پردازش پسوبًذ ثیبى کٌذ.

 حیطِ ػبطفی: -ة
ی ضَد پبسخ ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ ه

 دّذ.
 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ. 

 ضٌبختی

 ػبطفی

 

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   

جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 

ِ آیٌذُدر هَرد هَضغ جلس  

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با دفه 

 بُداضتی پسماود

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 .اصَل هکبى یبثی هحل دفي ثْذاضتی را ثیبى کٌذ
هسایب ٍ هؼبیت رٍش دفي ثْذاضتی را در هقبیسِ ثب سبیر رٍضْبی دفغ 

 ًْبیی پسوبًذ ثیبى کٌذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
بثغ جستجَ در هٌ

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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آضىایی با 
مقررات مربًط 

 بٍ پسماود

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

هْوتریي قَاًیي داخلی ٍ هؼبّذات ثیي الوللی هرتجط ثب هذیریت 
 ًبم ثجرد.پسوبًذ را 

 یر اجرایی کردى قَاًیي هَجَد پسوبًذ را ثطٌبسذ.هَاًغ هَجَد در هس
 حیطِ ػبطفی: -ة

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 

ضٌبختی 

 ػبطفی

 

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

قِدقی  

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی



 ه علوم پسشکی تربت حیدریهگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 دّذ.
 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ.
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آضىایی با 

پسماودَای 
 خطرواک  ضُری

 :داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی: -الف

 ًذّبی ضْری را ًبم ثجرد.هْوتریي اجسای خطرًبک هَجَد در پسوب
رٍش ّبی ثی خطرسبزی، پردازش ٍ دفغ ًْبیی پسوبًذّبی خطرًبک 

 را تَصیح دّذ.
 حیطِ ػبطفی: -ة

ثِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسیذُ هی ضَد پبسخ 
 دّذ.

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 

 ػبطفی

 

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 پرسص ٍ پبسخ

ِ ٍایت تخت
 ثرد

فیلن 
 آهَزضی
اسالیذ 
 اهَزضی
 کتبة

09 

 دقیقِ

پرسص ٍ پبسخ در اًتْبی 
 -کالض

Quiz در جلسِ آیٌذُ   
جستجَ در هٌبثغ 

الکترًٍیک ٍ کتبثخبًِ ای 
 در هَرد هَضغ جلسِ آیٌذُ

هرحلِ ای یب 
 تکَیٌی
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 ػبطفی
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 دقیقِ
 آزهَى پبیبًی حل هسبئل ارائِ ضذُ

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02ی که ارزضیببی به صورت کتب
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی
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