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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي  :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب                      
 9-1/1/10/99 :شناسايي شغل  ملي شماره 

  1/7/1388:  شروع اعتبار  
  1/7/1393 :پايان اعتبار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : آدرس 
   259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره نصرت  ، نبش   ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 
   66569900                    تلفن               66944117نگار       دور

  : بهداشت و ايمنياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته
  
 

 :راي تدوين استاندارد شغل و آموزشحوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار ب
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين -
   شهرداري قزوين -
    زوين  سازمان مديريت پسماند شهرداري ق-
  
 

  : فرآيند اصالح و بازنگري 
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   و آموزش گان استاندارد شغلتهيه كنند
  مرتبط ي تجربي سابقه  رشته تحصيلي  مدرك  نام و نام خانوادگي  رديف

   سال 14 عمران و آباداني روستا كارشناس اراني حيدر ب  1

   سال15 پزشكي  دكتر  مجيد رجبي   2

   سال 12 صنايع  كارشناس  حسن اسديان   3

   سال 7 بهداشت محيط كارشناس  محمد مرادي   4

   سال 6  –بهداشت محيط  كارشناس  عباداله قزوينه   5

   سال 8 يست عمران محيط ز كارشناس ارشد  زهرا همافر   6

   سال 8 ادبيات  كارشناس  طاهره شريفي   7

   سال 25   تجربي  ديپلم   محرمعلي معصومي   8

9   
 فريماه صالحي 

 
 كارشناس ارشد 

 
 محيط زيست 

   سال 5
  

10   
 ابراهيم بهمن خواه 

 
 كارشناس ارشد

 
 بهداشت محيط 

   سال 15
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 :تعاريف
   : استاندارد شغل

  .ارد حرفه اي نيز گفته مي شود مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاند
  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه
  :  نام يك شغل 

  . به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود 
   : شرح شغل

 مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حـوزه شـغلي ، مـسئوليت هـا ،                             بيانيه اي شامل  
  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 
  . حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي 

  : گي كارآموز ورودي ويژ
  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  : ارزشيابي 
كتبي عملي و اخالق حرفـه اي    ،  عملي   بخش   ه، كه شامل س   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير                 

  .  بود خواهد
  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود 
  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، رياضي  ( كه مي تواند شامل علوم پايه       . هني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي          وانمندي هاي ذ  از معلومات نظري و ت    حداقل مجموعه اي    
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي فيزيك 

  : مهارت 
  .  ارجاع مي شود معموالً به مهارت هاي عملي. حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 
  .  مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد 

  : ايمني 
  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :ي توجهات زيست محيط
 .ين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمتر
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  پاكبان : نام شغل 

  : 1شغلشرح 
 رفت و روب ، :ي از قبيل وظايف و در گروه بهداشت و ايمني قرار دارد وكبان يكي از مشاغل حوزه خدمات شهري استپا

 مشاغلي همچون مسئولين ايستگاهها، مسئولين نظارت  باد و دار بر درجمع آوري ، انتقال زباله و هدايت آبهاي سطحي را
 .و معاونين خدمات شهري در ارتباط است

    وروديي كارآموز ويژگي ها
  پايان دوره راهنمايي  :ميزان تحصيالت حداقل 

    .داشتن سالمت جسماني و رواني بطوريكه قادر به انجام وظايف محوله باشد: توانايي جسمي حداقل 
  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد 

  آموزش  دوره طول
  ساعت   180       :  آموزش                   دوره طول

  ساعت    45       :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت  135      :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     -     :    كارورزي                               ـ 
  ساعت       -  :                               ـ زمان پروژه

  :شيوه ارزشيابي 
  % 65: مليآزمون ع-
  : %  25 آزمون عملي-
 % 10: اخالق حرفه اي– 

  صالحيت هاي حرفه اي مربيان 
  سرپرستي سال سابقه كار 4+  كاردان بهداشت محيط -

 

  

                                                 
١. Job Description  
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                              2استاندارد شغل
    شغلي3 شايستگي هاي-

 توانايي ها  رديف

  ن توانايي برقراري ارتباط با شهروندا  1

    بهداشت فرديتوانايي حفظ   2

  توانايي آماده سازي ابزار كار   3

  توانايي رفت و روب دستي   4

  توانايي جمع آوري و انتقال پسماند   5

   سرپوشيده و روبازتوانايي جمع آوري ضايعات و اليروبي نهرها و كانالهاي   6

  توانايي ارائه گزارش اتفاقات   7

  يكي زباله ها توانايي بارگيري مكان  8

   كمكهاي اوليهانجامتوانايي   9

10    

11    

12    

  

                                                 
٢. Occupational  Standard      
٣ Competency 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي برقراري ارتباط با شهروندان

4 12 16 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ، تجهيزات
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   روشهاي برقراري ارتباط موثر -
  ... انواع ارتباط چهره به چهره ، كالمي ، چشمي و -
   تنش و تعارض -
  حقوق شهروندي در ارتباط با كار-

  
1  
1  
1  
1  

  

    

  : مهارت 
  حل كاربه م مراجعه به موقع -
   انضباط و نظم كاري -
   خوشرويي -
   آراستگي ظاهر -
 حترام مخاطب قرار دادن افراد با ا-

  
  

  
2  
2  
2  
1  
1  

  

  

  : نگرش 
   انجام كار بدون تبعيض -
   توجه به شخصيت افراد و خود -
    خودباوري پرهيز از -
    صبوري-

  ندارد : ايمني 
  

   ندارد : توجهات زيست محيطي 
  

  كاغذ 
   قلم 

   وايت برد
  ماژيك

  فيلم آموزشي 
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  دارد آموزش استان
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  بهداشت فردي توانايي حفظ 

8 12 20 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   فردي بهداشتروشهاي حفظ  -
  اريهاي مرتبط با پسماند  بيم-
  خطرات پسماند  -
   زمان مناسب انجام واكسيناسيون و معاينات دوره اي -

  
2  
2  
2  

  
2  

    

  : مهارت 
   استفاده از وسايل حفاظت فردي -
   زباله  وسايل حمل و نقل دستي استفاده از-
 )0000تعويض لباس و استحمام و (  انجام بهداشت فردي -

    
5  
5  
2  

  

  : نگرش 
   فردي  توجه و عالقه به بهداشت  رعايت -
   پرهيز از تماس مستقيم با پسماند -
   اسيون و معاينات پزشكي نمراجعت تناوبي به مراكز درماني جهت انجام واكسي -
   ام كار پرهيز از خوردن و آشاميدن در هنگ-

  : ايمني 
    كفش كار– لباس كار – ماسك دستكش -

  : توجهات زيست محيطي 
    ندارد-

  كاغذ
    قلم  

    وايت برد
  ماژيك 

  فيلم آموزشي 
  لباس كار
    ماسك 

  مواد شوينده 
  حوله
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  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
  توانايي آماده سازي ابزار كار

5 17 22 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط زيست محيطيتوجهات 

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   انواع ابزار كار -
   روشهاي استفاده از ابزار كار -
  ) تعميرات( روشهاي آماده كردن ابزار كار -
   وسايل تعمير ابزار كار -
   روش تنظيف ابزار كار-

  
1  
1  
1  
1  
1  

    

  : مهارت 
   ابزار كار  و بكارگيريانتخاب -
  بازديد ابزار كار -
   ابزار كار انجام تعميرات -
  شستشو و نظافت روزانه ابزار كار -

  
  

  
5  
3  
5  
4  

  

  : نگرش 
  دقت در حفظ و نگهداري ابزار كار  -
   پرهيز از بكار بردن ابزار نامناسب كار -
    حفظ آراستگي محيط كار-

  : ايمني 
  تكش ، لباس كار، ماسك ، كفش كار  دس-

  : توجهات زيست محيطي 
   ابزار كاري دفع صحيح پساب حاصل از شستشو-

  جارو 
   بيل 
  گاري

   لوازم حفاظت فردي
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   توانايي رفت و روب دستي

6 17 23 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط ات زيست محيطيتوجه

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  جارو و انواع آن   -
   روشهاي صحيح جارو كردن -
   انواع كيسه زباله -
    انواع گاري دستي-

  
2  
2  
1  
1  

  

    

  : مهارت 
  آماده كردن جارو  -
   جارو كردن از وسط به حاشيه به صورت مورب -
   جمع آوري ضايعات به صورت نقطه به نقطه -
   ضايعات به كيسه مخصوص  و تخليه انتقال-
    تخليه كيسه مخصوص به مخازن پسماند-

    
2  
7  
4  
2  

  
2  

  

  : نگرش 
  ان  صرفه جويي در وقت و زم-
   نگهداري صحيح از وسايل كار -
   خيسيپرهيز از پراكندگي گرد و غبار در فضا و استفاد ه  از جارو -

  : ايمني 
   استفاده از ماسك ، دستكش مخصوص ، لباس كار ، كفش كار -

  : توجهات زيست محيطي 
   جمع آوري كامل ضايعات-
  جلوگيري از انشار آلودگي -

  جارو 
   بيل 

     انواع كيسه زباله 
   انواع گاري 

   لوازم حفاظت فردي  
  كاغذ  
    قلم  

  ايت برد تخته و
  فيلم آموزشي 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي  برگه -
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
    پسماند انواعتوانايي جمع آوري و انتقال

7 16 23 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   انواع پسماند -
  دي  نحوه بسته بن-
   شرايط حمل -
   ابزار آالت حمل -
    روشهاي تفكيك-

  
2  
1  
1  
1  
2  

    

  : مهارت 
  تفكيك پسماند  -
  بسته بندي پسماند -
   حمل پسماند -
  تخليه پسماند-

    كامل محل پسماندها شستشوي-

    
4  
4  
4  
2  
2  

  

  : نگرش 
   حس مسئوليت در هنگام كار  -
   دقت در حمل و تخليه پسماندها  -
-     

  : ايمني 
    استفاده از دستكش ، كاله ، لباس كار ،  كفش كار-

 : توجهات زيست محيطي 

  دفع صحيح پسماندها  -

   لوازم حفاظت فردي  
    كاغذ 

   قلم 
   تخته وايت برد 

    فيلم آموزشي 
  گاري 

    جاروب
  كيسه زباله 

   ماشين آالت  بيل 
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
سرپوشيده و روباز توانايي جمع آوري ضايعات و اليروبي نهرها و كانالهاي 

4 16 20 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   آن جارو و بيل و انواع -
   روشهاي صحيح جمع آوري لجن و زباله -
   انواع جوي و كا نالها و تاسيسات موجود در آن -
   روشهاي تخليه دستي و مكانيكي لجن-

  
1  
1  
1  
1  

  

    

  : مهارت 
   آماده كردن بيل و جاروب -
   هدايت لجن و زباله در نهر بطرف ورودي پل -
   تخليه لجن جمع آوري شده در حاشيه نهر -
   انتقال ضايعات در درون كيسه -
   حمل زبالهي انتقال ضايعات در درون ماشينها-

    
2  
4  
4  
3  
3  

  

  : نگرش 
   انجام دادن صحيح كار با انگيزه و عالقه-
   صرفه جويي در وقت -
   پرهيز از پراكندگي لجن در معابر -
   جلوگيري از تخريب تاسيسات شهرداري -
   عدم هدايت لجن به زير پلها و خروجي رودخانه ها و حاشيه شهر -

  : ايمني 
   ، ماسك ، لباس كارصنعتي استفاده از چكمه مخصوص ، دستكش -

  : توجهات زيست محيطي 
  لودگي آبهاي زير زميني ، خاك جلوگيري از آ -
    جلوگيري از انتشار بو-

  حفاظت فردي  لوازم
     كاغذ 

    قلم  
   تخته وايت برد   

  فيلم آموزشي   
  كيسه زباله جاروب  

   بيل  
 پمپ لجـن كـش ماشـين       

   هآالت مربوط
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   توانايي ارائه گزارش اتفاقات

2 10 12 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
    با مافوق ارتباطي  روشهاي برقرار-
   گزارش دهي انواع -
-  
  

  
1  
1  

    

  : مهارت 
  بازديد محدوده  فعاليت  -
   تهيه گزارش-
 برقراري ارتباط با مافوق  -

    
4  
4  
2  

  

   :نگرش 
  احساس مسوو ليت در خصوص اطالع رساني به موقع به مافوق  -
  

  : ايمني 
    ندارد-

  : توجهات زيست محيطي 
    ندارد-

  لوازم حفاظت فردي 
    كاغذ

     قلم   تخته وايت برد  
   فيلم آموزشي
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   توانايي بارگيري مكانيكي زباله ها

3 20 23 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
  انواع خودرو هاي جمع آوري زباله   -
   انواع مخازن -
   روشهاي بارگيري-

  
1  
1  
1  

    

  : مهارت 
  حمل مخزن پسماند و اتصال به خودرو -
   تخليه  پسماند خودرو -
   تنظيف دستي مخزن -
  جدا كردن مخزن از خودرو و انتقال به جايگاه اوليه-

  
  

  
7  
6  
3  
4  

  

  : نگرش 
   صرفه جويي در زمان تخليه -
   ايل كار دقت و نگهداري و حفظ وس -
   رعايت اصول صحيح ارگونومي -
   نظافت مداوم حمل و مخزن -

  : ايمني 
   استفاده از لباس كار ، دستكش ، ماسك ، كفش كار-

  : توجهات زيست محيطي 
  )جمع آوري  شيرابه و انتقال آن به محل( شيرابه در محيط  پسماند و  جلوگيري از تخليه-

  حفاظت فردي  لوازم
     كاغذ 

    قلم  
   تخته وايت برد   

  فيلم آموزشي   
  جاروب  كيسه زباله 

   بيل  
 پمپ لجـن كـش ماشـين       

  آالت مربوطه
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  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزشي   برگه-
 

 زمان آموزش

 جمععملي نظري

  : عنوان توانايي 
   كمكهاي اوليهانجامتوانايي 

6 15 21 

  

    ايمني،نگرش   مهارت ،،دانش 
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، مواد ابزار ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  : دانش 
   كمكهاي اوليهتعريف  -
   روشهاي كمك هاي اوليه -
   جعبه كمك هاي اوليه -
   روشهاي كمك رساني به مصدوم -

  
1  
2  
2  
1  

    

  : مهارت 
  ضدعفوني كردن زخم  -
   باندپيچي-
   آتل بندي-
   بي حركت كردن عضو مصدوم -
  كمك رساني به مصدوم-
   كمك اوليه  استفاده از جعبه هاي-

    
2  
3  
  
3  
2  

  
3  
2  

  

  : نگرش 
  صرفه جويي در استفاده از وسايل جعبه كمك هاي اوليه  -

   سرعت عمل در كمك به فرد مصدوم 
  : ايمني 

   استفاده درست از جعبه كمكهاي اوليه-

  : توجهات زيست محيطي 
   ت صحيح  تخليه و دفع پسماند حاصل از به كارگيري لوازم كمكهاي اوليه بصور-

جعبه كمكهاي اوليه و لوازم     
  آن 

   كاغذ  
    قلم 

   تخته وايت برد 
    فيلم آموزشي 
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    برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
     دستگاه1   : ماشين جاروب  1

       دور در دقيقه 2300 كيلو وات در 60-70:قدرت موتور   
       سي سي 1900 - 3000:حجم موتور   
       ليتر از جنس فلز رنگ نزن 300-360: حجم مخزن آب   
      بروي چهار چرخ : م فرمان پذيري سيست  
     دستگاه1  :سمي تريلر   2

      ي تن30ظرفيت حمل زباله    
      درب مخزن هيدروليكي   
       ميليمتر4 بدنه اصلي از ورق هاي روغني با ضخامت -  
     دستگاه1  خودرو حمل زباله   3

      مجهز به سيستم پرس زباله و بيل تخليه با استفاده از جك تلسكوپي  
      متر مكعب 706: حجم اتاق زباله   
      ليتر150حجم مخزن شيرابه   
     دستگاه1  ماشين مخزن شوي   4

      نيزه ا ميليمتر ورق گالو3 ليتر به ضخامت 6000: ظرفيت مخزن آب   
       ميليمتر 3 به ضخامت ST 37 ليتر ورق 5000: ظرفيت مخزن تخليه   
      : ماشين نمك پاش   5

     PTO هيدروليك جهت تامين نيروي محركه  سيستمداراي  
      تابلو شوي بروي تراك دستگاه– گارد ريل شوي –قابليت نصب تجهيزات برف روب   
     GPSسيستم   
     عدد3  مخازن زباله    6

       ليتري 660  
     دستگاه1  ماشين باب كت    7

      كيلو گرم 1400ظرفيت نرمال كاري    
      ليتر در دقيقه 140ظرفيت پمپ هيدورليكي   
      كيلومتر در ساعت 6/10سرعت حركت   

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت -
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -
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   د ، ابزار  برگه استاندارد تجهيزات ، موا-               

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

و انـدازه آن بـر اسـاس قـد تنظـيم جنس دسـته آن چـوبي  بـوده          : جارو دستي     8
 .بطوري كه هنگام رفت و روب به كمر فشار وارد نشودمي گردد 

 
 عدد١

  

 جنس دسته آن چوبي و كاسه آن آهنين ميباشد به دو صورت يـخ شـكن و                : بيل    9
معمولي وجود دارد كه در هنگام رفت وروب و جمع آوري لجن و شكستن يـخ از                 
نوع يخ شكن و براي بارگيري خاك و غيره از نوع معمولي آن اسـتفاده ميـشود و     

  دسته آن توسط قد كاربر تنظيم ميشود كه به كمر فشار وارد نشود 

   عدد١

خته ميشود و فقط لگـن   نوع خاصي ندارد و معموال در يك طرح كلي سا         : فرغون    10
  .آن از لحاظ ظاهري انواع گوناگون دارد 

    عدد٣

به دو صورت مكعبي و مدور وجود دارد كه نوع مكعبي جهت جمع             : گاري دستي     11
آوري لجن و خاكروبه بكارگيري ميشود و نوع مدور آن براي جمع آوري زبالـه و                

  غيره بكار ميرود كه داخل آن پالستيك گذاشته ميشود 

   عدد٣

   عدد١  لبه دار و ضد آب : كاله   12
   يکدست  ضد آب داراي شبرنگ : لباس كار   13
  يک جفت    برزنتي ، دواليه و بادوام : دستكش   14
   يکعدد  يكبار مصرف : ماسك   15
   يک جفت   چكمه پالستيكي ، كفش ايمني : كفش   16
 – پمـاد سـوختگي آتـل    –بتادين (مجهز به وسايل مربوط : كيف كمكهاي اوليه    17

  )0000 چسب -باند
به ازاء 

 نفر ١٥هر 
 يك عدد

  

يك عدد در   ميز كامپيوتر : ميز استاد   18
 هر آالس 

  

به تعداد   صندلي گردون  : صندلي   19
نفرات 
شرآت 

آننده در 
 آالس 

  

يك عدد در   وايت برد: تخته   20
 هر آالس

  
  
  

  : توجه 
  .  نفر در نظر گرفته شود 15ت  تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفي-
  . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود -
  . مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود -

  
  

  
  

  



 17

  

  منابع و نرم افزار هاي آموزشي  - 

 شرح رديف

  اسماعيل دل پيشه – پريوش علم سرشت –آموزش بهداشت  1

  ي انتشارات دانشگاه آزاد      دكتر عمران–مواد زائد جامد جلد يك و دو  2
   جهش كيميا– نادر مختارايي –زباله هاي خطرناك  3
   احمد  سعيد نيا  انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاكشور –مواد زائد جامد شهري  4
   انتشارات سلسه مهر– اعيا موسايي –كمكهاي اوليه  5

  


