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- خیابـان آزادی-تهران :دفتر پژوهش و برنامه ريزي درسي     
ای    سازمان آموزش فنـی و حرفـه       -نبش چهارراه خوش  

  درسی دفتر پژوهش و برنامه ریزی -کشور
  66944120  و66944119 و 66427694: تلفن

   66944117: فاکس
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این سند آموزشی به 
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 .نمایند



 1

  مسئول دفع زباله بیمارستان : نام شغل 

   خالصه برنامه درسی 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  :شغل مشخصات عمومی
فع زباله بیمارستان کسی است که پس از گذراندن دوره آموزشی توانایی تشخیص و اجرای مراحل مسئوول د

جمع آوری و دفع انواع زباله بیمارستانی را دارا بوده و همچنین قادر به برنامه ریزی برای کاهش تولید زباله در 
 .بیمارستان و کنترل بهداشتی زباله های تولید شده باشد

   : ورودیموزویژگی های کارآ
  فوق دیپلم رشته های مرتبط: میزان تحصیالت حداقل 
  دارای سالمت کامل جسمی و روانی : توانایی جسمیحداقل 

  -  :مهارت های پیش نیاز این استاندارد

  :موزشی آ دوره طول
  ساعت      198       :                 آموزش    دوره طول

  ساعت        68        :               ـ زمان آموزش نظری
  ساعت       120    :                  ـ زمان آموزش عملی

  ساعت         10   :      کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت          -     :                    پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت         -            :   زمان سنجش مهارت        ـ

  :بی مهارت کارآموزروش ارزیا
  %25: )دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
  %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
  %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
 %65:  امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  لیسانس مرتبط :حداقل سطح تحصیالت 
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   مسئول دفع زباله بیمارستان: نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار   1
  توانایی شناخت وظایف نظارتی مسئوول دفع زباله در بیمارستان  2
  توانایی تشخیص قسمت های مختلف بیمارستان  3
   جامد توانایی تشخیص طبقه بندی مواد زائد  4
  توانایی تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی   5
  خطرناک ترکیبی) پسمانده های(توانایی تشخیص طبقه بندی زباله های   6
  توانایی تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی   7
  توانایی تشخیص روش های مناسب دفه انواع زباله بیمارستانی   8
  ب نگهداری زباله های بیمارستانی توانایی تشخیص روش های مناس  9
  توانایی تشخیص روش های مناسب جمع آوری زباله های بیمارستانی  10
   نکات روش های مناسب سوزاندن بهداشتی زباله های بیمارستانی توانایی تشخیص  11
  توانایی تشخیص و استریل کردن زباله های قابل اتوکالوگذاری و آماده سازی جهت دفع نهایی   12
  توانایی تشخیص  و آماده سازی زباله جهت انتقال   13
  توانایی سرپرستی کنترل انواع زباله در بیمارستان   14
  زباله در بیمارستان توانایی پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی جمع آوری و دفع   15
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  16
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغلن                                                       
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  4  3  1  توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار  1

        آشنایی با عوامل بیولوژیکی  1-1

        یولوژیکیآشنایی با عوامل فیز  2-1

        آشنایی با عوامل شیمیایی  3-1
        آشنایی با عوامل فیزیکی  4-1
        شناسایی اصول عوامل مضر محیط کار   5-1
        آشنایی با مفهوم ارگونومی   6-1
        شناسایی اصول رعایت ارگونومی در محیط کار   7-1

          
          
          

ـ            2 ر ع زبالـه د   توانایی شـناخت وظـایف نظـارتی مـسئوول دف
  یمارستانب

1  4  5  

        آشنایی با وظایف سرپرستی   1-2
        آشنایی با محیط بیمارستان   2-2
        آشنایی با روند کاری مربوطه   3-2

        آشنایی با وظایف شغلی پرسنل تحت مسئوولیت   4-2

        آشنایی با ضوابط اداری و روابط پرسنلی مربوطه   5-2

        اسناد و فرم های مورد نیاز کار آشنایی با برگه ها،   6-2

        شناسایی اصول تنظیم و پرکردن برگه ها، اسناد و فرم های مورد نیاز  7-2

        شناسایی اصول شناخت وظایف نظارتی مسئوول دفع زباله در بیمارستان   8-2
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  ئوول دفع زباله بیمارستانمس: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  11  9  2  توانایی تشخیص قسمت های مختلف بیمارستان  3

        آشنایی اب قسمت های مختلف بیمارستان   1-3

         جراحی-  

         داخلی-  
         زنان و زایمان -  
         مغز و اعصاب-  
        انس اورژ-  
         آزمایشگاه مرکزی-  
         آسیب شناسی-  
  - cat lab       

         ارتوپدی-  

         ایزوتوپ تراپی-  

         رادیو تراپی-  

         اورولوژی-  
         اطفال-  
         گوش و حلق و بینی -  

         قلی-  

         دیالیز-  

         ژنیکولوژی-  

         اسکوپی-  

         آنژیوگرافی-  

        راپی فیزیوت-  
         ژنیکولوژی-  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         اتاق عمل-  

         روماتولوژی-  

  - C.T.Scan        

  - C.C.U       
  - I.C.U       
         شیمی درمانی -  
         تزریقات -  
         داروخانه-  
         استرلیزاسیون مرکزی-  
         غذاخوری-  

         سایر بخشهای درمانی، آزمایشگاهی، خدماتی و اداری -  

        شناسایی اصول تشخیص قسمتهای مختلف بیمارستان   2-3

          

          
          

  10  8  2  جامدتوانایی تشخیص طبقه بندی مواد زائد   4

        آشنایی با مفهوم مواد زائد جامد   1-4

        آشنایی با تعاریف انواع زائدات جامد   2-4

        )سپماند جامد( زباله -  

         آشغال-  

         خاکروبه -  

         نخاله -  
         خاکستر -  

  

 



 6
 

  ع زباله بیمارستانمسئوول دف: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

قابـل اشـتغال، واکـنش زا، خورنـده، سـوزاننده،           ( پسماندهای خطرناک    -  
  )سمی، سرطانزا، تلفیق شده بیولوژیکی

      

         شیمیایی-  

         عفونی-  

         برنده -  
         ترکیبی-  
        پرتوزایی کم  ترکیبی با سطح -  
         پرتوزا-  

        آشنایی با منابع اصلی تولید زائدات جامد   3-4
         خانگی-  
         تجاری-  

         شهری-  

         روستایی -  

         صنعتی-  

         کشاورزی-  
         بیمارستانی -  
         تصفیه خانه آب و فاضالب-  

        د شناسایی اصول تشخیص طبقه بندی مواد زائد جام  4-4
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  18  14  4  توانایی تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی  5

        ی با طبقه بندی بر اساس روش دفع آشنای  1-5

         زائدات متناسب با طرق مختلف دفع بهداشتی -  

         مواد زائد مرطوب ویژه بیمارستانی-  
         ویژه بیمارستانیخشک مواد زائد -  
         پسماند آشپزخانه -  
         زائدات دارویی-  
         زائدات مرتبط با خون بیمار -  
        و زائدات رادیو اکتی  

        آشنایی با طبقه بندی بر اساس درجه احتمالی خطر   2-5

         مواد زائد خانگی -  

         مواد زائد ویژه بیمارستانی -  

         پسمانده های بدون خطر-  

         پسماندهای خطرناک-  
         پسماندهای شیمیایی-  
         پسماند های عفونی -  

         پسماندهای برنده و نوک تیز-  

         پسماندهای خطرناک ترکیبی -  

         پسماندهای ترکیبی با سطح پرتوزایی کم -  

         پسماند پرتوزا یا رادیواکتیو -  

         پسماند های پاتولوژی و آسیب شناسی -  

         پسماندهای ناشی از درمان سرطان یا ژنوتوکسیک-  
         پسماندهای حاوی مقادیر زیاد فلزات سنگین -  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                ن       
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         پسماندهای دارویی-  

         کپسول های فشار-  

        آشنایی با طبقه بندی بر اساس منابع تولید   3-5

        ویژه بیمارستانی  مواد زائد -  
         مواد زائد آشپزخانه و شبه خانگی-  
         دستگاههای اسقاطی و باغبانی - مواد زائد بخش اداری-  

        )Liebermanنظریه (آشنایی با طبقه بندی زباله عفونی بیمارستان   4-5
        )HIV  و ویروس ایدزBعمدتاً با هپاتیت ( زباله بخشهای ایزوله -  
        های کشت میکروبی محیط -  
         خون و فرآوردهای خونی -  

        اعضای بدن ) آسیب شناسی(  پاتولوژیکی-  

         زباله ناشی از جراحی و کالبد شکافی -  

         زباله آلوده آزمایشگاهی -  

         وسایل نوک تیز-  
         زباله بخش دیالیز -  
         زیاله بخش نگهداری حیوانات آزمایشگاهی -  

         پسماندهای دارویی و مواد زائد بیولوژیکی-  

         مواد غذایی آلوده -  

         لوازم و ابزار آلوده دور ریخته شده -  

        آشنایی با طبقه بندی کلی زباله های بیمارستانی   5-5

        )قابل جمع آوری و دفع با زباله های شهری (A زباله های شبه خانگی نوع -  
ملزم بـه اسـتریل و ضـدعفونی قبـل از            ( Bرستانی نوع    زباله های بیما   -  

  )دفع
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 بیـشترین اقـدامات   ملـزم بـه اجـرای    (C زباله هـای بیمارسـتانی نـوع         -  
  )ضدعفونی و تصفیه جهت دفع 

      

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار   6-5

        شناسایی اصول تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی   7-5

          
          
          

) پـسمانده هـای   (توانایی تشخیص طبقه بندی زبالـه هـای           6
  خطرناک ترکیبی

2  2  4  

        آشنایی با مفهوم مواد خطرناک ترکیبی   1-6
        آشنایی با تعاریف انواع مواد خطرناک ترکیبی   2-6

         پسماند با سطح پرتوزایی ناچیز-  

        )نیمه عمر کوتاه( پسماند با پرتوزایی کم -  

        )نیمه عمر کوتاه( پسماند با پرتوزایی کم و متوسط -  

        )نیمه عمر بلند(توسط  پسماند با پرتوزایی کم و م-  

         پسماند با پرتوزایی باال -  
        آشنایی با منابع تولید   3-6

         پسماندهای مایع حاصل از شمارش در سنتیالتور-  

         نمونه های پرتوزایی نشاندار-  

         الکتروفورز- پسماندهای ژل-  

         محلول های رنگ آمیزی میکروسکوپ های الکترونی -  

         سایر منابع تولید پسماندهای خطرناک ترکیبی -  
        شناسایی اصول تشخیص طبقه بندی زباله های خطرناک ترکیبی   4-6
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع ملیع نظری

         آزمون های پزشکی هسته ای -  

       Radioimmunoassay آزمون های رادیو ایمونو اسی -  

          

          
          

  4  2  2  توانایی تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی  7

        آشنایی با طبقه بندی بر اساس منابع تولید   1-7
لئید با نیمه عمر کوتاه      پسماندهای حاصل از بافت های حاوی رادیو نوک        -  

  یا طوالنی
      

         پسماندهای حاصل از خون و سایر مایعات پر خطر بیولوژیکی-  
        پسماندهای حاصل از محلول های رنگ آمیزی میکروسکوپ الکترونی -  

         پسماند حاصل از محلول الکتروفوزر-  

         پسماندهای حفاظ های سربی آلوده به رادیونوکلئید-  

         پسماندهای مایهات سنتیالتور-  

         پسماندهای کیت های رادیو ایمونواسی-  
 پسماندهای وسایل تیز و برنده آلوده به رادیونوکلئید با نیمه عمر کوتاه -  

  یا طوالنی 
      

 پسماندهای حالل های هالوژنه و غیر هالوژنه آلوده به رادیونوکلئیدها -  
  با نیمه عمر کوتاه یا طوالنی 

      

        آشنایی با طبقه بندی کلی پسماندهای خطرناک ترکیبی   2-7

         پسماندهای خطرناک شیمیایی-  

         پسماندهای خطرناک بیولوژیک-  
         پسماندهای پرتوزا-  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 امه درسی اهداف و ریزبرن

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         ترکیب پسماندهای فوق-  

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار   3-7

        شناسایی اصول تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی  4-7

          
          
          

ه توانــایی تــشخیص روش هــای مناســب دفــه انــواع زبالــ  8
   بیمارستانی 

6  6  12  

        آشنایی با مراحل کنترل زباله های مختلف بیمارستان   1-8
        آشنایی با روش های نگهداری زباله های مختلف در بیمارستان   2-8
        آشنایی با روش های جمع آوری زباله های مختلف در بیمارستان   3-8

        ر بیمارستانآشنایی با روش های آلودگی زدایی و گندزدایی د  4-8

         استرلیزاسیون با اتوکالو مخصوص زباله -  

        آشنایی با روش های دفع  زباله های مختلف در بیمارستان  5-8

         تخلیه در زباله سوز بیمارستان -  
         دفع همراه زباله های شهری -  
        آشنایی با روش های آمایش و دفع پسماندهای خطرناک ترکیبی   

         آمایش و آمایش پسماندهای خطرناک ترکیبی در محل پیش-  

         اتوکالو کردن -  

         گندزدایی شیمیایی با رعایت محدودیت ها -  

         فروپاشی رادیو نوکلئیدها -  

         جامد سازی پسماندها -  
         آمایش و دفع پسماند خطرناک ترکیبی خارج از محل -  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                            ن                           
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         سوزاندن در کوره های مخصوص واستاندارد -  

         هیدرولیز قلیایی-  

         تخلیه درشبکه فاضالب با سیستم بهداشتی -  

        ات بازیافت سوخت  حمل به تاسیس-  
آشنایی با ویژگی های کنترل بهداشتی زباله در متناسب بـا شـرایط مـورد                 7-8

  نظر
      

شناسایی اصـول تـشخیص روش هـای مناسـب دفـع انـواع زبالـه هـای                   8-8
  بیمارستانی 

      

          
          
          

توانایی تشخیص روش های مناسب نگهداری زباله های   9
  بیمارستانی 

4  8  12  

       آشنایی با موازین و ضوابط نگهداری زباله بخش های مختلف بیمارستان   1-9

        آشنایی با شرایط اقلیمی منطقه   2-9

آشنایی با مقادیر استاندارد مورد نظر توصیه شده توسط سازمان بهداشت   3-9
  )WHO(جهانی 

      

        نیآشنایی با کیسه ها و ظروف مخصوص نگهداری زباله های بیمارستا  4-9
        آشنایی با سایز بندی کیسه های نگهداری زباله   5-9

        ) کیلوگرم5-7گنجایش ( سایز کوچک -  

        ) کیلوگرم10-14گنجایش ( سایز متوسط -  

        ) کیلوگرم16-20گنجایش ( سایز بزرگ -  
        آشنایی با سایز بندی ظروف نگهداری زباله   6-9
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        آشنایی با رنگ بندی کیسه و ظروف نگهداری زباله های بیمارستانی   7-9

ت گذاری کیـسه هـا و ظـروف نگهـداری     آشنایی با شماره گذاری و عالم   8-9
  زباله های بیمارستانی

      

        شناسایی اصول رعایت نکات نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار  9-9

        شناسایی اصول جداسازی و نگهداری انواع زباله های بیمارستانی   10-9
         اصول آمایش زباله های بیمارستانی پس از جمع آوری -  

اصول آلودگی زدایی و گندزدایی زباله هـای بیمارسـتان پـس از             شناسایی    11-9
  جمع آوری

      

شناســایی اصــول تــشخیص روش هــای مناســب نگهــداری زبالــه هــای   12-9
  بیمارستانی قبل از جمع آوری

      

ــه هــای     13-9 شناســایی اصــول تــشخیص روش هــای مناســب آمــایش زبال
  بیمارستانی پس از جمع آوری

      

 تشخیص روش های آلـودگی زدایـی و گنـدازدایی زبالـه             شناسایی اصول   14-9
  های مختلف در بیمارستان 

      

          

          

          

توانایی تشخیص روش های مناسب جمع آوری زباله های   10
  بیمارستانی

6  12  18  

        آشنایی با موازین بهداشتی جمع آوری زباله در بیمارستان   1-10
        ژه نگهداری زباله بیمارستانی آشنایی با انواع کانتینر وی  2-10

 Watr(آشــنایی بــا انــواع گــاری دســتی یــا چــرخ هــای حمــل زبالــه   3-10

collection cart(  
      

  

 



 14
 

  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی ینظر

        آشنایی با روش های جمع آوری زباله های بیمارستانی   4-10

        آشنایی با مسیرهای جمع آوری زباله در بیمارستان  5-10

        آشنایی با شرایط جمع آوری زباله با توجه به روش دفع آنها   6-10

 pulper waste(آشــنایی بــا سیــستم  انتقــال خمیــر زبالــه         7-10

Transportation(  
      

        آشنایی با مفهوم نگهداری موقت زباله  در بیمارستان   8-10
        آشنایی با شرایط ویژه جایگاههای موقت زباله در بیمارستان   9-10

         سرپوشیده -  
         نورگیر-  
        ) مرتبه در ساعت 15 تا 10حداقل ( قابل تهویه -  
         کف عایق-  

        ه ها و سقف  قابل شستشو بودن جنس دیوار-  

         محدود بودن فاصله با مکان دفع نهایی زباله -  

         فضای سبز در مجاروت جایگاه -  

         مسدود بودن جایگاه به سمت راهروهای اصلی بیمارستان -  
         شستشو و ضدعفونی مداوم جایگاه تجمع زباله -  
بی به  مجهز بودن انبارهای محل تجمع زباله های سمی و میکرو-  

  دستگاههای سرد کننده 
      

 مجهز بودن جایگاه به سیستم جمع آوری فاضالب بهداشـتی و شـیرابه     -  
در صورت عدم وجود شبکه فاضـالب بهداشـتی پـسماندها در مخـازن از               

  پیش طراحی شده جمع آوری و برای آمایش و دفع ارسال می کردند

      

         از تخلیه زباله شناسایی اصول شستشو و ضدعفونی جایگاه پس 10-10
        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار 11-10
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         جداسازی زباله ها در محل تولید شناسایی اصول 12-10
        شناسایی اصول نگهداری زباله در جایگاههای موقت  13-10
شناسایی اصول جمع آوری انواع زباله بیمارستانی با توجـه بـه روش دفـع               14-10

  آنها 
      

شناسایی اصول تـشخیص روش هـای مناسـب جمـع آوری زبالـه هـای                 15-10
  بیمارستانی 

      

          
          
          

 نکــات روش هــای مناســب ســوزاندن  توانــایی تــشخیص  11
  بهداشتی زباله های بیمارستانی

8  16  24  

        آشنایی با مفهوم سوزاندن بهداشتی زباله   1-11
        آشنایی با انواع زباله بیمارستانی ملزم به سوزاندن   2-11

        ر آنها نایی با دستگاه زباله  سوز بیمارستانی انواع و طرز کاشآ  3-11

        آشنایی با پارامترهای مهم در کار با دستگاه زباله سوز   4-11

         نظارت مداوم فرد ماهر و تعلیم دیده بر کارکرد دستگاهها-  

         در دسترس بودن وسایل و مواد مورد نیاز کار -  
         تنظیم، تداومو متناسب سازی بارگیری دستگاهها-  
        ول شب  پر نبودن دستگاه در ط-  

توجه به بازدید از خاکستردان و سایر قسمت های دستگاه قبل از روشن          -  
  کردن آن 

      

        آشنایی با شرایط ویژه محل نصب دستگاه زباله سوز   5-11

         سرپوشیده-  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 داف و ریزبرنامه درسی اه

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         نورگیر-  

         قابل تهویه -  

         کف عایق -  

         جنس غیر قابل جذب دیوارها و سقف یا گرد و غبار -  
         قابلیت شستشوی دیوارها و سقف-  
        لوله کشی بهداشتی آب سرد و گرم-  
         سانتی متر 114و92فاع دریچه بارگیری به ترتیب  حداقل و حداکثر ارت-  
         طراحی فضا با حداقل خطر گسترش آتش سوزی احتمالی -  
         حداکثر فاصله با سایر قسمت های بیمارستان -  
         متر مربع 14/0 حداقل سطح دریچه بارگیری -  

         شستشو و ضد عفونی مداوم -  

         تخلیه مداوم خاکستر زباله -  

        آشنایی با مزایای مهم کار با دستگاههای زباله سوز در بیمارستان   6-11

         انهدام سریع زباله در محل تولید -  
         کاهش قابل توجه حجم زباله-  
         نیاز به مکان محدود برای دفع -  

         عملیات دفع و مشکالت جانبی  کاهش مراحل متعدد-  

        و بهداشتی خاکستر حاصله  قابل دفن بودن راحت -  

         انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی-  

آشنایی بـا مـشکالت و معایـب اصـلی کـار بـا دسـتگاههای زبالـه سـوز                      7-11
  بیمارستانی 

      

         هزینه زیاد سرمایه گذاری اولیه -  
         خطر آلوده سازی هوا -  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل               ن                                        
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

        و منخصص نیاز به نیروی انسانی ماهر -  

         باال بودن هزینه نگهداری و تعمیر دستگاهها -  

         مناسب نبودن دستگاه برای سوزاندن مواد منفجره -  

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار   8-11
        شناسایی اصول کار با دستگاه زباله سوز بیمارستانی  9-11
شناسایی اصول تشخیص روش های مناسـب سـوزاندن بهداشـتی زبالـه              10-11

  های بیمارستانی 
      

          
          
          

ــ    12 ــه ه ــردن زبال ــتریل ک ــشخیص و اس ــایی ت ــل توان ای قاب
  اتوکالوگذاری و آماده سازی جهت دفع نهایی

4  8  12  

        آشنایی با دستگاه اتوکالو زباله، انواع و طرز کار آنها   1-12

        آشنایی با زباله های بیمارستانی قابل تخلیه در اتوکالو  2-12

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار   3-12

        صول تشخیص و جداسازی زباله های قابل اتوکالو گذاری شناسایی ا  4-12
شناسایی اصول تخلیه زباله در اتوکالو و برداشت آماده سازی جهت دفع   5-12

  نهایی 
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

  12  5  7  توانایی تشخیص  و آماده سازی زباله جهت انتقال  13

        آشنایی با با زباله های قابل دفع همراه زباله های شهری   1-13

        آشنایی با تجهیزات و روش های کاهش تولید زباله در محل   2-13

 با روند تشخیص و آماده سازی زباله جهت انتقال بـه محـل دفـع                آنشایی  3-13
  نهایی 

      

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار   4-13
شناسایی اصول تشخیص و آماده سازی جهت انتقال به محل دفـع زبالـه                5-13

  های شهری 
      

          
          
          

  24  16  8  زباله در بیمارستانتوانایی سرپرستی کنترل انواع   14

آشنایی اب شاخص های بررسی میزان تولید زباله در بخش های مختلف   1-14
  بیمارستان 

      

        آشنایی با شاخص های بررسی کمی و کیفی زباله های تولید شده   2-14

        آشنایی با روش های کاهش تولید زباله در بیمارستان   3-14

         و شماره گذاری انواع زباله در بیمارستان شناسایی اصول کدبندی  4-14
        شناسایی اصول ثبت تولید روزانه، ماهیانه و ساالنه زباله   5-14
شناسایی اصول تشخیص و محاسبه پارامترهای موثر در برنامه ریزی   6-14

  کنترل زباله در بیمارستان 
      

        تانی شناسایی اصول برنامه ریزی کاهش تولید زباله بیمارس  7-14

شناسایی اصول رعایت موازین زیست محیطی و اعمال آن در روند کنترل              8-14
  زباله 
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

         اصول سرپرستی و مدیریت کنترل انواع در بیمارستان شناسایی  9-14

          

          

          

توانایی پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی            15
  جمع آوری و دفع زباله در بیمارستان

4  2  6  

        آشنایی با خطرات بالقوه بیولوژیک و فیزیولوژیک در حین کار   1-15
        ا مواد شیمیایی از طریق پوست به بدن  نفوذ انواع میکروب و ی-  
         نفوذ انواع میکروب و یا مواد شیمیایی از طریق تنفس-  
         نفوذ انواع میکروب و یا مواد شیمیایی از طریق مستقیم گوترش-  
         سایر خطرات محتمل در حین کار با مربوط -  

         فردی آشنایی با لباس ها و وسایل حفاظت ایمنی و بهداشت  2-15

شناسایی اصول استفاده ازلباس هـا و سـایل حفاظـت ایمنـی و بهداشـت                  3-15
  فردی 

      

شناسایی اصول انجـام کمـک هـای اولیـه در مقابـل سـوانج و خطـرات                    4-15
  بهداشتی در حین کار 

      

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی جمع           5-15
  یمارستان آوری و دفع زباله در ب

      

          

          

  8  5  3 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار    1

        آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار   1-1

         استفاده از روپوش تمیز به  رنگ روشن -  
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان: ام شغل                                                       ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملی نظری

 ایجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قرار دادن و حفظ لبـاس و سـایر                -  
  وسایل 

      

        آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن  2-1

        کار آشنایی با شرایط مناسب محیط   3-1

         کف مناسب از جنس مقاوم ، صاف و قابل شستشو باشد -  

        آشنایی با دفع مناسب زباله   4-1

        آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن   5-1

        آشنایی با عامل آتش زا و اصول اطفاء حریق   6-1

         عدم استعمال دخانیات-  

        د عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت آشنایی با مواد ض  7-1

        آشنایی با عوامل موثر در محیط کار   8-1

         تهویه مناسب -  

         تنظیم دمای محیط-  

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار  9-1

        شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار   10-1

        مواد ضد عفونی کننده آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با   11-1

        آشنایی با انواع عوارض پوستی  12-1

        آشنایی با عوارض جسمی و طرز صحیح ایستادن یا نشستن هنگام کار   13-1

        آشنایی با ضد عفونی کردن وسایل کار در محل کار  14-1

        آشنایی با مواد پاک کننده و شوینده دست ها و ابزار کار  15-1
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان :نام شغل 
  لیست تجهیزات رشته

تعداد کاربر   مشخصات فنی  )واحدیک (تجهیزات   ردیف
  )نفر(استاندارد

عمر مفید و 
 مالحظات  استاندارد

  - - -  معمولی  میکروسکوپ معمولی   1

  - - -  معمولی   میکروسکوپ الکترونی   2

مخـصوص  بدون منفـد      کانتینرهای نگهداری زباله  3
ــز   ــتان و مراکـ بیمارسـ

  بهداشتی 

  - -  عدد برای هر کارگاه 1

انــواع گــاری دســتی حمــل   4
  زباله 

بدون منفـد مخـصوص     
ــز   ــتان و مراکـ بیمارسـ

  بهداشتی 

  - -   نفر 3 عدد برای هر 1

بدون منفـد مخـصوص       انواع چرخ های حمل زباله   5
ــز   ــتان و مراکـ بیمارسـ

  بهداشتی 

  - -   نفر 3 عدد برای هر 1

با توجه به مـدل هـای         انواع دستگاه زباله سوز   6
بازار ترجیحاً جدیدترین   

   نمونه در دسترس

  - -  عدد برای هر کارگاه 1

ــتگاه    7 ــانبی دس ــزات ج تجهی
  زباله سوز 

با توجه به مـدل هـای       
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - -  عدد برای هر کارگاه 1

با توجه به مـدل هـای         له انواع دستگاه اتوکالو زبا  8
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - -  عدد برای هر کارگاه 1

ــتگاه    9 ــانبی دس ــزات ج تجهی
  اتوکالو زباله 

با توجه به مـدل هـای       
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - -  عدد برای هر کارگاه 1

ی با توجه به مـدل هـا        کیت های رادیو ایمونواسی  10
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - - برای هر کارگاه نمونه 1

با توجه به مـدل هـای         سنتیالتور   11
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - - برای هر کارگاه نمونه 1

  

  

 



 

 22

  مسئوول دفع زباله بیمارستان :نام شغل 
  لیست تجهیزات رشته

تعداد کاربر   ت فنیمشخصا  )واحدیک (تجهیزات   ردیف
  )نفر(استاندارد

عمر مفید و 
 مالحظات  استاندارد

با توجه به مـدل هـای         یخچال انجماد  12
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - - برای هر کارگاه نمونه 1

با توجه به مـدل هـای         استریالیزر  13
بازار ترجیحاً جدیدترین   

  نمونه در دسترس 

  - -رگاه  برای هر کانمونه 1

  - -  برای هر کارگاه عدد 1 معمولی  جعبه کمک های اولیه   14
سایز مناسب با توجه   کپسول آتش نشانی   15

به فضای کارگاه و 
 نظر کارشناس

  - -  برای هر کارگاه عدد 1

سایز مناسب با توجه   هود   16
به فضای کارگاه و 
 نظر کارشناس

  - -  برای هر کارگاه عدد 1

متناسب با فضا   دستگاه تهویه مطبوع   17
 کارگاه 

  - -  برای هر کارگاه عدد 1

  
  
  

   رشتهابزارلیست 

تعداد کاربر   مشخصات فنی  )واحدیک (ابزار  ردیف
  )نفر(استاندارد

عمر مفید و 
 مالحظات  استاندارد

برگه ها و فـرم هـای مـورد           1
  نیاز

  - -   عدد برای هر نفر 1  معمولی 

  - -   عدد برای هر نفر1  معمولی    لوازم نوشت افزار  2

کیــسه هــای مخــصوص     3
  نگهداری زباله

رنگ های مختلف 
مطابق استاندارهای 

WHO 

  - -  نفر3 عدد به ازای هر 1

ــصوص     4 ــروف مخ ــواع ظ ان
  نگهداری زباله

  - -  نفر3 عدد به ازای هر 1   فلزی-پالستیکی

انــواع کیــسه هــا و ظــروف   5
  مخصوص حمل زباله

  - -  نفر3 عدد به ازای هر 1  ی فلز-پالستیکی
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  مسئوول دفع زباله بیمارستان :نام شغل 

   رشتهابزارلیست 

تعداد کاربر   مشخصات فنی  )یک واحد(ابزار  ردیف
  )نفر(استاندارد

عمر مفید و 
 مالحظات  استاندارد

  - -   نفر3 عدد برای هر 1   قد متوسط–نخی   روپوش  6

  - -   عدد برای هر نفر1  ضد آب  پیش بند   7

  - -   عدد برای هر نفر1  معمولی  ماسک   8

  - -   عدد برای هر نفر1  الستیکی  دستکش  9

  - -   عدد برای هر نفر1   بلند –الستیکی   چکمه   10

  
  
  
  
  

   رشتهمواد مصرفیلیست 

  مالحظات  )نفر(تعداد کاربر استاندارد  مشخصات  مواد مصرفی  ردیف
  -   نفر1ونه برای هر  نم1  انواع مختلف آنها   زباله بیمارستانی  1

مواد گندزدا و ضدعفونی   2
 کننده 

   نفر 3 نمونه به ازای هر 1  معمولی
-  

  -   نفر5 نمونه به ازای هر 1  انواع مختلف آنها مواد شیمیایی  3

محلول های سنتیالتور و   4
 الکتروفورز 

با توجه به نوع کیت 
والکتروفورز مناسب 

  با آنها
   سری برای هرکارگاه 1

-  

انواع محیط های حیط های کشت میکروبی م  5
جامد نیمه جامد و 

  مایع
   نمونه برای هر نفر1

-  

  -   نمونه برای هر نفر1  عفونی بافت های عفونی   6
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   مسئوول دفع زباله بیمارستان:نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 WWW.isiri.org-
 org     . wwfpak.www 
 ste care wa-health.www 
 -www.bazyagt.com
 - WHO:2007 chapter8. section 8.1.6 enuironmental control 

technology for incinirators
 - WHO:2007 chapter15. section 15.2 enuironmental control 

technology of health care 
 
 

  

 


