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 چكيده
 مناسب تمهيدات و شده مخلوط شهری پسماندهای با کهصورتي در هاآن بودن خطرناک و عفوني ماهيت به توجه با بيمارستاني پسماندهای

 موجاودات  و انساان  حياات  و المتس و داشته تریگسترده زيستيمحيط و بهداشتي خطرات و تبعات ،نگيرد صورت آن اصولي دفع منظوربه
 در اسات.  پذيرفتاه  انجام 1336سال ارديبهشت تا 1333 دی از که تحقيق اين در انداخت. خواهد خطر به را زيستمحيط کلي طوربه و زنده
 خاارجي  و داخلاي  عوامل خبرگان روش از استفاده با بندرعباس شهر بيمارستاني پسماندهای زيستيمحيط مديريت برنامه ارايه منظوربه ابتدا
 از يکاي  عناوان به SWOT روش از استفاده با سپس .شد گرفتهنظردر بيمارستان هر در نفر 56گروه اين افراد تعداد .شد بندیدسته و عيينت

 هایبررسي از پس شد. پرداخته بيمارستاني پسماندهای زمينه در تهديد و فرصت ضعف، قوت، نقاط تحليل به ريزیبرنامه فنون ترينمناسب
 SO محدوده در مطالعاتي منطقه موقعيت ،پژوهش اين در شد. محاسبه 35/2خارجي ماتريس امتياز و 33/2داخلي ماتريس امتياز ،شده انجام
 نماره  اسااس بر موجاود  هاای گزينه بين از استراتژی بهترين (QSPM) کمي راهبردی ماتريس به توجه با ،چنين،هم گرفت. قرار رقابتي يا

 تاوان ماي  ،نهايات  در باشد.مي 11/5 امتياز با زباله تفکيک آموزش از استفاده با پسماند کاهش فرهنگ گسترش گزينه ،جذابيت دهش کسب
 تحليال  و تجزياه  باه  نسابت  تاوان مي QSPM و SWOT جمله از ارزيابي، و استراتژيک ريزیبرنامه هایمدل از استفاده با که کرد بيان
 بيمارستاني پسماندهای مديريت گسترش و بسط برای اولويت دارای و اجرا قابل هایايده انتخاب و خالقيت فاز در دهش ايجاد افکار و هاايده
  نمود. اقدام
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 سرآغاز
 ايجاد به قادر بيماريزا هایميکروارگانيسم مخزن عنوانبه هازباله
 و کافي پسماندها مديريت کهدرصورتي .دهستن عفونت و آلودگي
 تمااس  طرياق  از توانناد مي هاميکروارگانسيم اين ،نباشد مناسب
 منتقل ديگران به نناقال انواع وسيلهبه يا ... و هوا راه از مستقيم،
 گيارد  صاورت  پسماند مناسب مديريت بايستميبنابراين،  .شوند
 و )ذليکااني  باشاد  دارا را باازدهي  بيشاترين  و آلودگي حداقل که

 تولياد  زبالاه،  از وسايعي  طيف ها،دربيمارستان (.1330 همکاران،
 هاای زبالاه  و اداری هاای متقسا  از حاصال  هاای زباله .شودمي

 ناشي هایزباله کهدرحالي است، خانگي زايد مواد ازنوع آشپزخانه،
 باه  خطرنااک  زاياد  ماواد  ءجاز  و باوده  عفوني کامال عمل ازاتاق
 خطرنااک  زاياد  مواد (1336 همکاران، و )محسني آيندمي حساب
 زاياد  مواد هایويژگي از .اندازد خطر به را انسان سالمت تواندمي

 مواد گونه اين دفع و آوریجمع تکنولوژی که است اين خطرناک
 صاورت باه  بايساتي  کاه  اسات  خاصاي  معيارهاای  و ضوابط تابع

 اساتان  در .(1333 ،)ساعيدنيا شود  اجرا متخصصان توسط ایويژه
 قسامت  اساتان(  رکاز م عناوان )باه  بنادرعباس  شهر و هرمزگان
 درمااني  و شتيبهدا مراکز خطرناک و عفوني هایزباله از اعظمي
 .شاود ماي  دفع اصولي غير طورهب شهری هایزباله ساير با همراه
 و عفاوني  زبالاه  را شاهری  هاای زباله کل از کمي درصد چند هر

 علتبه . ليکن،دهدمي تشکيل درماني و بهداشتي کزمرا خطرناک
 ايجاااد و جامعااه سااالمت باار نآ بهداشااتي سااوءآثااار  شاادت
 و انتقاال  و آوریجماع  موضاوع  ،يزيستمحيط شديد هایآلودگي
 برخاوردار  ایوياژه  اهميات  ازماواد زاياد    گوناه  ايان  ياصول دفع
 است براين سعي پروژه دراينبنابراين،  .(1331 ي،دهقان) باشدمي
 و هاقوت نقاط شناسايي ،SWOT مديريت ازروش بااستعانت که

 چناد  هار  گاامي  و گرفتاه  صورت تهديدات و هافضع ،هافرصت
 هایزباله صحيح مديريت جهت در اثربخش و محکم اما کوچک

  .(1)شکل  شود برداشته کشور سطح به آن تعميم و بيمارستاني

 

 
 (: موقعيت شهر بندرعباس در كشور 1شكل )

 
 پهناای  باه  ایمحدوده در ،هرمزگان استان مرکز بندرعباس شهر
 فارسخليج شمال و هرمزگان استان جنوب در و کيلومترمربع 12
 50 و جغرافياايي  عار   دقيقاه  13 و درجاه  23 در هرمز تنگه و

 ،شاهر  ايان  اسات.  گرفته قرار جغرافيايي طول دقيقه 22 و درجه
 درجاه  متوساط  باشاد. ماي  نفار  336132 معاادل  جمعيتي اراید

 13 حارارت  درجاه  مطلاق  حاداکرر  ،درجاه  0/20 سااننه  حرارت

 وساط مت و گاراد سانتي درجه 2 حرارت درجه مطلق حداقل ،درجه
 در بنادرعباس  اسات.  شاده  گازارش  درجاه  5/00 نسبي رطوبت
 دارای درياا  جهات  در و مسطح تقريبا زميني دارای ساحل امتداد
 انتهاايي  قسمت بندرعباس، اطراف ارتفاعات است. ماليمي شيب
 سامت  باه  شادن  متمايال  از پس که است زاگرس جبال سلسله
 سلساله  رقشا  سمت به و کرده پيدا امتداد عمان دماغه تا جنوب
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 وضاعيت  علات هبا  هرمزگاان  اساتان  يابد.مي ادامه مکران جبال
 هاوا  در موجاود  رطوبت و محيط گرمای نظير هوايي و آب خاص
 سااحلي،  حارا،  هاای جنگال  شاامل  متنوعي گياهيپوشش دارای

 ياا  ایبوته مراتع ،ييالقي يا علفي مراتع کاشت، دست کوهستاني،
 شارايط  بودن دارا لحاظ به ،چنين،هم باشد.مي کويری و قشالقي
 از مناساب  طبيعاي  امکاناات  داشاتن  و خاص جغرافيايي -اقليمي
 شارايط  وجاود  است. برخوردار فراواني وحش حيات غنای و تنوع
 و زیکوه هایگونه زيست جهت غرب و شمال ارتفاعات در نزم
 اسات  عاواملي  از زیدشت هایگونه زيست برای گوناگون جزاير
 16 شعاع در است. نموده فراهم را وحش حيات تنوع موجبات که

 منطقاه  و گناو  شاده  حفاظات  منطقاه  نياز  ساواحل  از کيلومتری
 (.1331 )دهقاني، اندشده واقع شيرين و شور شده حفاظت
 فاز در هاايده تحليل و تجزيه به ایمقاله در همکاران و شمسايي
 اتژيکاستر ريزیبرنامه مدل از استفاده با ارزش مهندسي ارزيابي
 زهکشاي  و آبيااری  هاای شبکه (QSPM و SWOT) ارزيابي و
 (.1333 همکااران،  و شمساايي ) اناد پرداختاه  روش اين بررسيبه

 صانعت  وضاعيت  بررساي باه  نياز  همکاران و شجاعي محمدرضا
 SWOT مدل از استفاده با استراتژی ارايه و ايران در گردشگری

 اساتراتژيک  ريازی برناماه  کماي  مااتريس  تکنيک کارگيریهب با
QSPM و )شاجاعي  پرداختناد  هاا اساتراتژی  بندیاولويت برای 
 و تجزياه  باه  کتاابي  در همکاران و Johnson (.1336 همکاران،
 وراهبردهاا  اساتراتژی  انتخااب  باکمک مديريت بررسي و تحليل
 سااال در Johnson et al., 1986).) Srivastava پرداختنااد
 و پساماند  ماديريت  رد SWOT روش بررسي ی،اهمقال در 2665
 رسانده انجام به امر اين در بيشتر موفقيت جهت شهری زايد مواد
 .((Srivastava, 2005 است

 
 هاشرو و مواد
 ایهنسازما به ،پروژه اين در اطالعات آوریجمع منظور به

 شهرداری، بازيافت سازمان بندرعباس، شهرداری :مانند مرتبط
 علوم دانشگاه درمان اونتمع ،بندرعباس پزشکي علوم دانشگاه
 حفاظت کل اداره و بندرعباس هایبيمارستان بندرعباس، پزشکي
 انتخاب حاضر، تحقيق در شد. مراجعه بندرعباس زيستمحيط
 گرفتن درنظر با همچنين و تحقيق هدف به توجه با معيارها
 کارشناسي نظر و منابع مرور موردمطالعه، منطقه هایويژگي

 معيارها تعيين جهت است. پذيرفته تصور محلي، متخصصان

 اساتيد از گروهي اختيار در پرسشنامه صورت به هاآن از ليستي
 خبرگان گروه برای معيارها اين گرفت. قرار کارشناسان و دانشگاه
 معيار با را خود مخالفت و موافقت تا شد فرستاده )دلفي(

 بيان را آن جديد معيار معرفي صورت در و کنند اعالم پيشنهادی
 و دانشگاه اساتيد ميان از نفر 56 شوندهپرسش گروه نمايند.

 دلفي اعضای و هاپرسشنامه تعداد شدند. انتخاب خبره کارشناسان
  .(Asafou-Ajaee, 2002) شد محاسبه (1) رابطه از
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 آماری افزارنرم و EXCEL افزارنرم از استفاده با مراحل اين
SPSS يا )پايايي پرسشنامه اعتماد قابليت شد. صمشخ 

Reliability) اعتبار و (يا روايي Validity) يا پرسشنامه يک 
 اطالعات آوریجمع امر در مهم بسيار مباحث از گيری،اندازه ابزار
 وسيله که است آن ييروا از مقصود .باشدمي مشاهدات و

 روايي اهميت بگيرد. اندازه را موردنظر ويژگي بتواند گيری،اندازه
 تواندمي ناکافي و نامناسب هایگيریاندازه که است جهت آن از
 اين (.1333 ،)خاکي سازد ناروا و ارزشبي را علمي پژوهش هر

 برای روش اين .رسيد انجام به کرونباخ آلفای روش با ضريب
 هاپرسشنامه جمله از گيریاندازه ابزار دروني هماهنگي همحاسب
 ،کندمي گيریاندازه را مختلف هایويژگي که هاييآزمون يا
 مقادير تواندمي سوال هر پاسخ ابزارها، گونه اين در رود.مي کارهب

 کرونباخ آلفای ضريب محاسبه برای کند. اختيار را مختلف عددی
 هایسوال مجموعه زير هر هاینمره واريانس بايد ابتدا

 سپس کرد. محاسبه را کل واريانس و آزمون( زير )يا پرسشنامه
 مقدار کرد. محاسبه را آلفا ضريب مقدار زير فرمول از استفاده با
 +1 و اعتماد قابليت عدم دهندهنشان ضريب اين صفر
 .(1330همکاران، و )سرمد است کامل اعتماد قابليت دهندهنشان
 در که شد. گرفته نظر در 1/6 از بيشتر آلفا ضريب ،حقيقت اين در
 ،آزمون يا پرسشنامه هایسوال زيرمجموعه تعداد  آن:

 آزمون کل واريانس و ام آزمون زير انسواري 
 باشد.مي

(2  )    
 جهت راهکار چندين کنوني، شرايط به توجه با ،تحقيق اين در
 با ادامه در .شد ارايه جامد زايد مواد بازيافت سيستم یارتقا
 کمي ماتريس و SWOT تحليل و تجزيه روش از استفاده

http://www.parsmodir.com/db/research/validity.php
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 به و بررسي شده ارايه راهکارهایQSPM استراتژی ريزیبرنامه
 فوق مديريتي هایروش از استفاده ند.شد بندیطبقه اولويت ترتيب
  نمايد.مي ايفا پررنگ نقشي زايد مواد بازيافت سيستم سازیبهينه در
 

 تحليل و تجزيه روش SWOT  

باه   روشاي ، SWOT تکنيک با بيمارستاني پسماندهای مديريت
 و باوده  موفاق  روش يک دنيا سراسر در که باشدمي نوين نسبت
 فراينااد اصااطال ، در SWOT تحلياال .دارد قااوی علمااي پايااه

 و داخلاي  باالقوه  و ماوثر  متغيرهاای  ارزياابي  و بررسي شناسايي،
 باه  Weakness قاوت،  معناي  باه  Strength باشد.مي محيطي
 معني به Threat و فرصت معني به Opportunity ضعف، معني
 باياد  مناساب  اساتراتژی  يک مدل، اين ديدگاه از باشد.مي تهديد
 باه  را تهديادات  و هاا ضاعف  و حاداکرر  به را هاصتفر و هاقوت
 فرصت ضعف، قوت، نقاط منظور اين برای برساند. ممکن حداقل
 داده پيوند WT و SO، WO، ST کلي چارچوب در را تهديدات و
 همکاران، و اعرابي) شودمي انتخاب هاآن بين استراتژی گزينه و

 نخست رسيد: امانج به ريز مراحل ،تکنيک اين اجرای در .(1335
 شاد.  شناساايي  بررساي  تحات  محايط  خاارجي  و داخلي عوامل
 ماديريت  بار  ماوثر  عوامل تا بود نزم نخست گام در منظوربدين
 و تجزياه  و شناساايي  بنادرعباس  شهر هایبيمارستان در پسماند
 نماودن  نهاايي  و بارداری فهرسات  کار هدف اين با .شود تحليل
 و هاا فرصات ) خارجي عوامل و (هاضعف و هاقوت) داخلي عوامل
 انجامبه دلفي روش به خبرگان پرسشنامه از استعانت با (تهديدات
 و داخلاي  عوامال  از ایاولياه  فهرسات  ابتدا ،روش اين در رسيد.
 شد. تهيه بيمارستاني پسماند مديريت راهبردهای بر موثر خارجي
 امه،پرسشان  از استفاده با شد خواسته دلفي گروه اعضای از ،ادامه در

 پساماند  ماديريت  بار  ماوثر  خارجي و داخلي عوامل خصوص در
 شاده  اشاره موارد کهاين به عنايت با نمايند. اظهارنظر بيمارستاني
 باود،  شاده  تکميال  باز هایپرسشنامه قالب در دلفي گروه توسط
 قالاب  در ايشاان  هاای نظر و آرا بنادی دساته  به کنندهتحليل تيم
 باشااد SWOT روش در ردکااارب قاباال کااه خبااری هااایگاازاره
 گاروه  استحضاار  باه  کنناده تحليل تيم کار نتايج سپس پرداختند.
  رسيد. دلفي
 

 عوامل راهبردي هايشاخص شناسايي جداول تشكيل 

 بيروني و دروني

  يابررس رایاب زاریااب IFE يا ي،ادرون عوامل ياارزياب ريسامات

 زمانسا واحدهای ضعف و قوت نقاط واقع در است. داخلي عوامل
 ابازاری  EFE بيروناي  عوامل ارزيابي ماتريس کند.مي ارزيابي را
 سازمان مديران مواجهه و گوييپاسخ نحوه تحليل و تجزيه برای
 و ناژاد  محارم ) اسات  ساازمان  خاار   تهديادهای  و هافرصت به

 نقااط  خاارجي  و داخلاي  عوامل شناسايي از پس .(1333 تهراني،
 پسااماندهای يريتمااد تهدياادهای و هااافرصاات ضااعف، قااوت،

 و دروناي  عوامال  هایماتريس در و کرده مشخص را بيمارستاني
 شاود. مي گرفته نظر در ،دارند عوامل اين از يک هر برای خارجي
 باي ) صافر  باين  وزناي  ضاريب  ياک  عامل هر به ،بعد مرحله در

 از اينجاا  در کاه  دهايم مي اختصاص (مهم بسيار) يک تا (اهميت
 شده داده ضريب است. شده استفاده هيدوزن برای کردننرماليزه
 نظار صرف است موفقيت در آن نسبي اهميت بيانگر عامل هر به
 ضاعف  و قاوت  نقطاه  يک عنوان به موردنظر عامل آيا کهاين از

 بيشاترين  دارای کاه  عاملي به بايد ،آيد حساب به سازمان داخلي
 وضاع  سپس داد. را ضريب بانترين است سازمان عملکرد در اثر
 متوسط، =2 ضعيف، =1) 1تا 1 بين امتيازی با را عامل هر جودمو
 امتياز آن به که کرده تعيين (خوب بسيار =1 متوسط، از بانتر =3
 کاساتن  پاي  در ساازمان  مديريت اگر شود.مي گفته موجود وضع
 نقطاه  خصاوص  در باانيي  امتيااز  باشاد،  تهديدها يا ضعف نقاط
 نقااط  اگار  بارعکس  و دهدمي اختصاص خود به تهديد يا ضعف
 دريافات  پاايين  امتيااز  نشاود،  يتمدير خوبيهب هافرصت و قوت
 محاسابه  را عامال  هار  داروزن ياا  موزون امتياز ،بنابراين د.کنمي
 روناي بي و دروني عوامل از رديف هر امتياز منظور بدين که کرده
 در  جدياد  ساتون  يک در ضرب شده زهينرمال وزن در را سازمان
 شاود. مي محاسبه داروزن امتيازهای جمع ،مرحله اين در شود.مي
 5/2 از کمتار  بيمارساتاني  زايد مواد مديريت IFE نهايي نمره اگر
 نظار  از بيمارستاني زايد مواد مديريت که معناست بدان اين باشد.
 نماره  اگار  چنين،هم است. ضعف دارای هم برروی دروني عوامل
 اين باشد. 5/2 از کمتر نيبيمارستا زايد مواد مديريت EFE نهايي
 خصاوص  در بيمارساتاني  زاياد  ماواد  ماديريت  که است آن مؤيد
 کناد. نماي  عمل خوبيهب تهديدها با مقابله و هاصترف از استفاده
 ارزياابي  هاای مااتريس  از حاصال  نتاايج  تحليل با ،دبع مرحله در

 بارای  مطروحاه،  راهبردهاای  ايجااد  با و بيروني و دروني عوامل
 ماتريس از آنها بندیاولويت و راهبردها از يک هر ازاتتيام برآورد

QSPM (1335 نژاد،محرم) است شده استفاده. 
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 راهباردي  مااتريس  از اسافااده  باا  راهبردهاا  ارزيابي 

 (QSPM)كمي

 جاذابيت  آن باا  کاه  است تحليلي روشي کمي راهبردی ماتريس
 صورت به توانمي روش اين با شود.مي مشخص راهبردها نسبي
 هستند، راهبردها بهترين زمره در که گوناگوني راهبردهای عيني
 از کماي  راهبردی ريزیبرنامه ماتريس تهيه برای کرد. مشخص
 مااتريس  نتيجه و خارجي و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس نتيجه

SWOT و هااافرصاات ابتاادا ،روش اياان در شااود.مااي اسااتفاده 
 ساتون  در لاي داخ ضاعف  و قاوت  نقاط خارجي، عمده تهديدهای
 باه  ساپس  شاده،  نوشاته  کمي ريزیبرنامه ماتريس راست سمت
 ساازمان  موفقيات  در کاه  خاارجي  و داخلي عوامل اين از هريک
 هاا ضاريب  ايان  شاود. مي داده ضريب يا وزن دارند، عمده نقش
 و داخلاي  عوامال  ارزياابي  مااتريس  هاای ضاريب  همانند درست
 راهباردی،  ريازی برناماه  ماتريس بانی رديف در هستند. خارجي

 شاود. ماي  نوشاته  SWOT مااتريس  از شاده  تعيين راهبردهای
 جذابيت نمره تعيين برای شود.مي تعيين جذابيت هاینمره سپس
 عمده نقش سازمان موفقيت در که را خارجي و داخلي عوامل بايد
 جاذابيت  هاای نماره  جماع  ،بعادی  مرحلاه  در کرد. بررسي دارند،
 جاذابيت  هاینمره در ضريب که تصور اين به ،شودمي بهمحاس
 نسبي جذابيت دهندهنشان جذابيت هاینمره جمع شود.مي ضرب
 و داخلاي  ملعوا اثر به توجه با تنها که است راهبردها از يک هر

 جاذابيت  هاای نمره جمع قدر هر آيد.مي دستهب مربوطه خارجي
 بود. خواهد بيشتری جذابيت دارای بحث مورد راهبرد باشد، بيشتر
 هاای ساتون  از ياک  هار  جاذابيت  هاای نماره  مجموع نهايت در

 همزماان  صاورت به روش اين با شود.مي سبهمحا کمي ماتريس
 بنادی اولويات  و گرفتاه  قارار  بررساي  ماورد  مختلف راهبردهای

 راهبردهاسات  بيشاتر  جذابيت دهندهنشان بان هاینمره شوند.مي
 (.1330 همکاران، و )کرباسي

 
 هاياففه
 نزم اطالعاات  آوریجماع  برای ميداني تحقيقات از صلحا نتايج
جدول  صورتبه بيمارستاني پسماند مديريت عناصر بررسي جهت
  است. شده خالصه (1)
 خارجي و داخلي ماتريس (IE) 

 تعياين  و خاارجي  و داخلاي  عوامال  همزمان تحليل تجزيه برای
 اساتفاده  خاارجي  و داخلي ماتريس نام به ابزاری از طر  موقعيت

 حاصل نمرات، ماتريس اين تشکيل برای .(3و  2های )جدول شد
 و افقاي  ابعااد  در خاارجي  و داخلي عوامل ارزيابي هایماتريس از

 ايان  هاای خاناه  در طار   ايان  جايگاه تا گرفت قرار آن عمودی
 براساس .شود اتخاذ آن برای مناسبي راهبرد و مشخص ماتريس
 بارای  (ST,SO,WO,WT) راهبارد  دسته چهار سوات چارچوب
 و داخلاي  مااتريس  در آماده  دسات هبا  جايگااه  و شد معين طر 

 را سااوات چااارچوب در راهبردهااا تأکيااد مااورد ناحيااه خااارجي،
 نشاان ( 2) شاکل  در که ایخانه چهار ماتريس در کرد. مشخص
 عوامال  ارزياابي  از حاصال  نمرات براساس طر ، است شده داده
 .باشاد ماي  35/2 و33/2 ترتياب باه  کاه  خاارجي  عوامل و داخلي
 کاه  هاييبررسي به توجه با و گرفته قرار SO موقعيت در سيستم
 ساازمان  SO هایاستراتژی اجرای در ،است پذيرفته صورت قبال
 از کوشاد مي داخلي قوت نقاط از استفاده با و دارد تهاجمي حالت
 تارجيح  ماديران  هماه  نماياد.  بارداری بهاره  خارجي هایفرصت
 اساتفاده  با بتوانند که گيرد قرار موقعيتي در سازمانشان دهند،مي
 بارداری بهاره  خارجي روندهای و رويدادها از داخلي قوت نقاط از

  نمايند.
 

 توليد ميزان و وضعيت به مربوط اطالعات (:1) جدول

 1331 سال در بندرعباس شهر هايبيمارسفان در پسماند
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 335 دارد 156/233 بيمارستان شهيد محمدی

 11 ندارد 136/161 بيمارستان کودکان

 36 ندارد 136/30 شريعتي بيمارستان

دارد )وابسته به  36/51 ابن سينا بيمارستان
 محمدی( شهيد

_ 

 256 دارد 166/112 خليج فارس بيمارستان

 3 دندار 01/56 امام رضا بيمارستان

 16 دارد 56/01 ام ليال بيمارستان

 30 ندارد 56/13 صاحب الزمان بيمارستان

 35 ندارد 56/33 خاتم اننبيا بيمارستان

 13 ندارد 166/16 نيروی دريايي بيمارستان
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 ((IFE داخلي عوامل ارزيابي ماتريس (:2) جدول
IFE  توضيحات امفياز  درجه وزن 

 (s) قوت نقاط *

1S) کتفکي                              

2S) امحاء زماني فاصله 

3S) نگهداری مناسب مکان تعبيه 

1S) دفع مناسب روش  

5S) حمل امکانات  

0S) پرسنل مندیرضايت  

3S) آلودگي کاهش در طبيعي منابع نقش  

3S) بهداشت کنترل در آموزش تاثير  

3S) پرسنل بانی نگرش سطح  

16S) محوله امور به نسبت کارکنان تعهد حفظ  

11S) سوززباله دستگاه عملکرد در وقفه بروز از جلوگيری  

12S) يسازمان مشي خط 

 
63/6 
60/6 
61/6 
60/6 
61/6 
60/6 
61/6 
60/6 
60/6 
60/6 
61/6 
60/6 

 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

 
30/6 
21/6 
12/6 
21/6 
12/6 
21/6 
12/6 
21/6 
21/6 
21/6 
12/6 
21/6 

 
 غيرعفوني از عفونيهزبال تفکيک (1
  عفونيزباله دفع يا سوزاندن موقعبه (2
 فلز از ديواره بانی و سراميک ديواره و کف با زباله سردخانه (3

  دفع جای به سوز زباله از استفاده (1
 حمل جهت مخصوص گاری از استفاده (5

  آوری جمع پرسنل اعترا  عدم (0
  کافي سبز فضای وجود (3
  عمومي آلودگي از جلوگيری (3
 زباله وضعيت خصوص در پرسنل وزشآم (3
 سوززباله پرسنل برای انگيزه يجادا (16
  منظم و ای دوره صورتبه سوززباله هایدستگاه تست (11
  بهداشت بخش با بيمارستان هایقسمت ساير هماهنگي (12

 (w) ضعف نقاط *

1W) روز آوریفن و ونقل حمل تسهيالت از استفاده عدم  

2W) دفع عمومي ساماندهي وجود عدم  

3W) هایبخش ديگر مالي منابع يه زباله مالي وابستگي 
 بيمارستان

1W) دفن و دفع بر نظارت وجود عدم  

5W) سوزرباله دستگاه تعمير جهتماهر نيروی وجود عدم 

0W) جهاني کاربرد با مناسب دفع روش وجود عدم 

3W) سوززباله دود از ناشي محيطي آلودگي 

3W) جايگزين سوززباله دستگاه وجود عدم 

3W) خطرزا رباله به عموم دسترسي قابليت 

16W) بيمارستاني هایزباله خطر از مردم شناخت عدم 

11W) زباله تفکيک زمينه در تبليغات وجود عدم 

12W) سوززباله اتاقک در امکانات وجود معد 

 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
62/6 
62/6 
62/6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
  3 

 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
61/6 
61/6 
60/6 

 
 زباله حمل در مدرن روش جایبه سنتي روش از استفاده (1
 عفونيزباله عنوانبه هامطب هایزباله به توجه عدم (2

 خاص بودجه وجود عدم (3

 دستگاه خرابي زمان در صحيح و کافي نظارت وجود عدم (1

  زباله سوخت هنگام دود از ناشي آلودگي (5
  دستگاه خرابي زمان در جايگزين دستگاه وجود عدم (0
 بيمارستاني زباله از مخفيانه استفاده (3

 ربيما همراهان توسط زباله تفکيک رعايت عدم (3
  عفوني زباله یهاسطل روی خطر هایاتکت از استفاده عدم (3
  سوززباله اتاقک در برودتي و تهويه امکانات (16

  13/2  1 جمع

 

 نمره نهايي عوامل داخلي          

              4                          3           2           1  

                          

                                                           3                                                         

 نمره نهايي عوامل خارجي                  

      

                                                          2  

  

                                                       1 
 

 IE(: نمودار ماتريس داخلي و خارجي 2شكل )

 
 تهاجمي
 
 

 
 محافظه کارانه
 

 رقابتي
 
 

 تدافعي
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 (EFE) خارجي عوامل ارزيابي ماتريس (:3) جدول
EFE توضيحات امفياز  درجه وزن 

 (O) فرصت*

1O: عفوني پسماندهای آوریجمع ساماندهي 

2O: روز تکنولوژی با پسماند امحاء روش نمودن بهينه  

3O: عفوني غير پسماند انتقال جهت پايين هزينه  

4O: زيستمحيط قوانين و بهداشتي استانداردهای اجرای  
5O: پسماند حمل و تفکيک و بهداشت رعايت فرهنگ ترويج  

6O: پسماند دفع خصوص در عمومي اطالعات کردن روز به  

7O: خاطي افراد با قضائي برخورد  

8O: جهان سطح در خطرزا پسماند ميزان مقايسه  

9O: بهداشت با مرتبط هایسازمان جانبههمه همکاری  

10O: کشور داخل آنتماشين توليدکنندگان 

11O: بيمارستاني پسماند کميته  

12O: شغلي چرخش  

 
61/6 
65/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
63/6 
61/6 
65/6 

 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
  3 

 
63/6 
15/6 
23/6 
23/6 
23/6 
23/6 
23/6 
23/6 
23/6 
60/6 
63/6 
15/6 

 
 درماني مراکز ساير از عفوني پسماندهای مابقي دادن پوشش (1
 عفوني پسماندهای کننده اثر بي هایدستگاه وجود (2

 شهرداری توسط غيرعفوني پسماند انتقال بودن هزينهمک (3

  بهداشتي استانداردهای رعايت وپسماند مديريت قوانين اجرای (1
 رعايات  و آماوزش  باا  بيماريهاا  کنتارل  بارای  عمومي گيزهان (5

 آن وتفکيک پسماند صحيح دفع در بهداشت

 خصوص دراين مختلف سمينارهای برگزاری (0

  قضايي برخورد از پيش پسماند امحای مطلوب نتيجه به دسترسي (3
 کشور سطح در معضل اين بيشتر چه هر درک به کمک (3

 پسماند صحيح دفع و تفکيک در شهرداری ،پزشکي علوم دانشگاه ،بيمارستان همکاری (3

  هاآن واردات بجای پسماندسوز آنتماشين تهيه در همکاری (16
 پرسنل جابجايي و رخشچ (11

 (T) تهديد *

1T: مرتبط سازمانهای بين تعامل ضعف  

2T: پسماند امحاء جهت مناسب مکان وجود عدم  

3T: افراد دانش از ناصحيح استفاده  

4T: جغرافيائي نامساعد شرايط  

5Tعمومي آموزش :عدم  

6T: پسماندسوز تعميرکار نيروی دستمزد قيمت 

7T: هرمزگان منطقه اقليمي شرايط 

8T : وجود عدم NGO 

9T: بيمارستاني پسماندهای درشناخت ابهام 

10T: پسماند دفن جهت طبيعي منابع بانی حجم تخريب  

11T: پسماند امحای جهت کافي بودجه تخصيص عدم 

12T: کشور سطح در عفوني پسماندهای ميزان بودن بان  

 
62/6 
62/6 
63/6 
62/6 
62/6 
63/6 
63/6 
61/6 
63/6 
62/6 
62/6 
62/6 

 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
  1 

 
62/6 
62/6 
63/6 
62/6 
62/6 
60/6 
60/6 
12/6 
60/6 
62/6 
62/6 
62/6 

 
  عفوني غير دپسمان آوری جمع در کافي هماهنگي وجود عدم (1
  پسماند سوزاندن جهت مناسب مکاني وجود عدم (2
  ذيربط مسئولين از يک هر حرفه با تحصيلي تخصص وجود عدم (3
 بندرعباس شهر در زيرزميني هایآب سطح بانبودن (1
  عفوني پسماندهای تفکيک درمورد مردم آگاهي ميزان بودن ناکافي (5
  کشور طنقا اکرر به نسبت متفاوت موقعيت (0
  شهر فرسای طاقت و گرم هوای (3
 آموزش امر در موثر و عمومي انگيزش عامل عنوانبه (3
 کامل طورهب بيمارستاني پسماند تفکيک طر  به توجه عدم (3
  ها پسماند صحيح نا تفکيک (16

  19/2  1 جمع
 

 سوات ماتريس (SWOT) 

 بررساي  ماورد  خارجي و داخلي عوامل سوات، تحليل و تجزيه در
 در طار   تهديادهای  و هافرصت ها،ضعف ها،قوت تا گرفت قرار
 راهبردهاای  هاا، آن باا  بهتر رويارويي برای و شده شناسايي آينده
 عوامال  باه  مربوط اطالعات مقايسه از پس شود. تدوين مناسبي
 اناواع  اصالي،  راهبردهاای  ماتريس به توجه با و خارجي و داخلي

 WT و SO، WO، ST هااایدسااته در ممکاان راهبردهااای

  آمد. دستبه (1) جدول صورتبه
 

 راهبردي كمّي ريزيبرنامه ماتريس (QSPM) 

  وخارجي داخلي عوامل و سيستم داشتن درنظر با ،آخر مرحله در

 طريق از که را آن مختلف سطو  برای ممکن هایاستراتژی آن،
 مااتريس  از اساتفاده  باا  اناد، شاده  شناساايي  قبال  هاای ماتريس
 مناسب واستراتژی ارزيابي (QSPM) کمي استراتژی ريزیمهبرنا
 صاورت باه  QSPM مااتريس  .شد برگزيده مختلف سطو  برای
 QSPM ماتريس به توجه با گرفت. قرار ارزيابي مورد(، 5) جدول
 هاای اساتراتژی ) موجاود  هاای گزيناه  بين از هااستراتژی بهترين
 به نمره بيشترين از جذابيت نمره براساس (اجرا برای شده انتخاب
 قارار  توجه مورد(، 0) جدول در و شده بندیاولويت نمره، کمترين
  .گيردمي
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  SWOTماتريس (:4) جدول
 IFE داخلي عوامل ارزيابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EFE خارجي عوامل ارزيابي
 

 S– قوت نقاط

1 S: تفکيک  

2S: امحاء زماني فاصله 

3S: زباله نگهداری مناسب مکان تعبيه  

1S: دفع مناسب روش  

5S: حمل امکانات  

0S: آوریجمع پرسنل رضايتمندی  

3S: آلودگي کاهش در سبز فضای نقش  

3S: بهداشت کنترل در آموزش تاثير  
3 S: کارکنان کليه بانی نگرش سطح  

16S: کارکنان تعهد حفظ  
11S: سوززباله دستگاه در وقفه از جلوگيری  

12S: سازماني مشي خط  

 w – ضعف نقاط

1W: روز تکنولوژی و تسهيالت از استفاده عدم  

2W: زباله دفع عمومي ساماندهي وجود عدم  

3W: ديگر مالي منابع يه زباله مالي وابستگي  

1W: دفن و دفع بر نظارت وجود عدم  

5W: سوززباله دستگاه تعمير جهت نيرو وجود عدم  

0W: جهاني کاربرد با مناسب دفع روش وجود عدم  

3W: سوززباله دود از ناشي محيطي آلودگي 

3W: جايگزين سوززباله دستگاه وجود عدم  

3W: خطرزا زباله به عموم دسترسي قابليت  

16W: بيمارستاني هایزباله خطر از مردم شناخت عدم  

11W: زباله تفکيک زمينه در تبليغات وجود عدم  

12 W: سوززباله اتاقک در امکانات وجود عدم 

 O صتفر

1O: عفوني هایزباله آوری جمع ساماندهي  

2O: روز تکنولوژی با زباله امحاء روش نمودن بهينه  

3O: بيمارستان غيرعفوني زباله انتقال جهت پايين هزينه  

1O: زيستمحيط و بهداشتي استانداردهای اجرای  

5O: زباله حمل و تفکيک بهداشت، رعايت ترويج  

0O: دفع خصوص در عمومي اطالعات کردن روز به  

3O: زباله با مرتبط خاطي افراد با قضائي برخورد  

3O: جهان سطح در زا خطر زباله ميزان مقايسه  

3O: بهداشت با مرتبط هایسازمان جانبههمه همکاری  

16O: کشور داخل آنتماشين کنندگان توليد 

11O: بيمارستاني پسماند کميته  

12O: شغلي چرخش  

 از استفاده باSO: هایتژیاسترا فهرست
 هافرصت از توانمي قوت نقاط
 نمود برداریبهره
 (1O1S) 

 ()2O2S  

 (10O11S) 

 (5O5S) 

 (4O7S) 

 (12O6S) 

 (5O8S) 

 (5O2S) 

 (4O3S) 

 (9O4S) 

 (11O1S) 

 (7O4S) 

 

 از استفاده با توانمي :WO هایاستراتژی فهرست
 بخشيد رابهبود ضعف قاطن هافرصت
 
 (10O8W) 

 (1O2W) 

 ( 9O8W)         

 ( 4O9W)          

 (5O10W) 

 (5O1W) 

 )8O11W) 

 (6O2O6W) 

 (7O4W) 

 (11O4W) 

 

 T– تهديد

1T: مرتبط هایسازمان بين تعامل ضعف  

2T: زباله یامحا جهت مناسب مکان وجود عدم  

3T: افراد دانش از ناصحيح استفاده  

1T: ييجغرافيا نامساعد شرايط  

5T: تفکيک نحوه خصوص در عمومي آموزش عدم  
0T: سوز زباله تعميرکار نيروی دستمزد قيمت 

3T: هرمزگان منطقه اقليمي شرايط 

3T: وجود عدم NGO 

3T: بيمارستاني پسماندهای درشناخت ابهام 

16T: زباله دفن جهت طبيعي منابع بانی حجم تخريب  

11T: زباله امحای جهت کافي بودجه تخصيص عدم  

12T: کشور سطح در عفوني هایزباله ميزان بودن بان  

 توانمي :ST هایاستراتژی فهرست
 از را اثرتهديدها قوت نقاط از بااستفاده
 داد ياکاهش برد ميان

(7T10S) 

(10T1S) 

(9T9S) 

(S9T5) 

(S11T6) 

(S4T4) 

 

 ضعف نقاط کردن کم :WT هایاستراتژی فهرست
  تهديدات از پرهيز و
 
(6T1W) 

(5T10W) 

(3T5W) 

(1T2W) 

(11T3W1W) 

(9T1T7W4W2W) 

 

 

 



 11  ...  شهر بندرعباس يمارستانیب یندهاپسما ستيیزمحیط تیریبرنامه مد هیارا

 

 QSPM ماتريس (:9) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QSPM ماتريس (:9) جدول ادامه
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 QSPM ماتريس (:9) جدولادامه 

 
 

 گيريبحث و نفيجه
 ،هاا آن اناواع  و بيمارساتاني  پساماندهای  بارای  مختلف منابع در

 ساازمان  تعرياف  براسااس  کاه  اسات  شده ارايه مختلفي تعاريف
 پساماندهايي  از عبارتناد  بيمارستاني پسماندهای جهاني بهداشت
 ناوع،  دليال باه  .شاوند مي توليد درمان و بهداشت ندايفر طي که

 پزشاکي  و درمااني  مراکاز  در توليدی هایزباله اهميت و ماهيت
 در باازل  جهااني  انسايون کنو بندیتقسيم در پزشکي پسماندهای

 لهامسا  حاضار  حاال  در گيارد. مي قرار خطرناک پسماندهای رده
 زيسات محيط مهم ليمسا از عفوني پسماندهای صحيح مديريت

 درسات  هاای شايوه  درمااني  مراکاز  اکرار  در متأسافانه  که است
 بهداشاتي  مراکاز  طرفاي  از .شاود نماي  اجرا آن دفع و آوریجمع
 و اخالقاي  تعهاد  ،کنناد ماي  تولياد  پزشکي هایزباله که درماني
 هاای خطر کمتارين  کاه  نحوی به را هازباله اين که دارند قانوني
 .نمايناد  بهداشاتي  مديريت ،باشد داشته بهداشتي و زيستيمحيط
 اخاتالط  و عفاوني  پساماندهای  مناسب مديريت عدم صورت در

 پساماندهای  باا  شيميايي و برنده و تيز نوک عفوني، پسماندهای
 چناد  هاا زبالاه  غيربهداشتي دفع از ناشي تبعات و هارخط شهری،
 و دفان  مراکاز  اکرار  نامناساب  محال  به توجه با و شودمي برابر
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 و زبالاه  دفان  هاای محال  به موذی حشرات و حيوانات دسترسي
 و مساتقيم  تمااس  حشارات،  حيواناات،  طريق از هاآلودگي انتشار

 توجه ورتضر و حساسيت...و غيرمجاز بازيافت هوا، غيرمستقيم،
 و آوریفان  پيشرفت به توجه با .نمايدمي چندان دو را امر اين به

 عفاوني  پساماندهای  یامحاا  بارای  مختلفاي  هایروش صنعت،

 کشور آوریفن به توجه با بايستمي ميان آن از که رودمي کاربه
 ياک  از استفاده برای شرايط کليه درنظرگيری و اقليمي شرايط و

 حاداقل  و کاارايي  بيشترين که شود ابانتخ روشي مناسب، روش
 .باشد داشته را آلودگي

 هااسفراتژي بندي اولويت جدول (:6) جدول

 

 قوت نقاط بررسي و SWOT روش از استفاده از پس ،پروژه اين در
 عامل دو اين از حاصل هايياستراتژی خارجي، هایفرصت و داخلي
 کاار هبا  بيمارساتاني  پساماندهای  دفاع  مديريت جهت و شد تدوين
 کمااي ماااتريس و SWOT تحلياال و تجزيااه روش شااد. گرفتااه
 بنادی طبقه و بررسي را شده ارايه راهکارهای راهبردی، ريزیبرنامه
 و هاا فرصات  باه  احتماالي  تهديدهای تبديل رایب ابزاری و کندمي
 تاوان ماي  ،نهايت در رود.مي شماربه قوت نقاط به ضعف نقاط تغيير
 و اساتراتژيک  ريازی برناماه  هاای مادل  از اساتفاده  باا  که کرد بيان
 و تجزياه  به نسبت توانمي QSPM و SWOT جمله من ارزيابي،
 هاای ايده انتخاب و تخالقي فاز در شده ايجاد افکار و هاايده تحليل
 مااديريت گسااترش و بسااط باارای اولوياات دارای و اجاارا قاباال

  نمود. اقدام بيمارستاني پسماندهای
 که کنندمي بيان همکاران و شمسايي ،هاپژوهش ساير با مقايسه در

 باياد  اثاربخش  راهبارد  که است اين SWOT روش رويکرد منطق
 را تهديادات  و هافضع و حداکرر به را سيستم هایفرصت و هاقوت
 نتاايج  ،شاود  گرفتاه  کاار هب درست اگر منطق اين برساند، حداقل به

 داشاات خواهااد ايااده يااک طراحاي  و انتخاااب باارای خااوبي بسايار 
 را نکتاه  اين نيز همکاران و شجاعي .(1333 همکاران، و شمسايي)

 تحليلاي  مادل  ،SWOT تحليال  و تجزياه  روش که کنندمي بيان
 عوامال  از ياک  هار  يافته نظام شکل به که است مفيدی و مختصر
 اساتراتژی  و کارده  شناسايي را تهديدها و هافرصت و ضعف و قوت
 ساازد ماي  منعکس را بررسي مورد فهحر کنوني موقعيت به متناسب
 رسايد  نتيجه اين به نيز Srivastava .(1336 همکاران، و شجاعي)
 واقااع در و بااوده گسااترده و وساايع SWOT ماااتريس قلماارو کااه
 کاه  شودمي محسوب سيستمي هایتحليل برای مفهومي ارچوبيچ

 هاای جنباه  تهديادها،  تنگناهاا،  هاا، مقايسه و عوامل بررسي امکان
 را بيروناي  محايط  هاای موقعيات  و تقاضاها ها،فرصت زننده، آسيب
 ,Srivastava آورد مي وجودبه راهبرد ضعف و قوت نقاط با همراه

2005)). Johnson نيز همکاران و SWOT ابازاری  عناوان باه  را 
 کردناد.  معرفاي  شود،مي استفاده هاگيریتصميم اوليه مراحل در که
 مشخص اهداف که صورتي در ماتريس اين کنندمي بيان چنين،هم
 هاای طار   اجارای  در باشاند  فاراهم  نياز  موردنيااز  هایشاخص و

 تحقياق  در .(Johnson) et al., 1986 است مؤثر پسماند مديريت
  است. داده ياری را ما نتايج بهدستيابي در هاتوانمندی اين يزن حاضر
 عوامال ) ضاعف  و قاوت  نقااط  بررساي  از حاصال  نتاايج  به توجه با

 زمينااه در (خااارجي عواماال) تهدياادها و هااافرصاات و (داخلااي

 اسفراتژي اولويت نمره جذابيت
 (5O8S)گسترش فرهنگ کاهش پسماند با استفاده از آموزش تفکيک زباله  1 11/5

 (11O1S) آوری و دفع بهداشتي آنهای جمعر زمينههای تحقيقي دتقويت مديريت پسماند از طريق ايجاد کارگروه 2 35/5

ها به پسماندهای عاادی باا حمايات شاهرداری و     کردن پسماندهای بيمارستاني و تبديل آنهای استريلخريد دستگاه 3 23/5
 (9O4S)ها ها و ديگر سازماندانشگاه علوم پزشکي و بيمارستان

 (1O1S)اندهای ويژه از عمومي وسيله تفکيک پسممديريت صحيح زباله به 1 22/5
 (5O2S)وسيله رعايت موازين بهداشتي در زمان تفکيک و حمل پسماندها کنترل آلودگي به

 (4O3S)ها های انباشت موقت آنکنترل آلودگي ناشي از انباشت پسماندها در مکان 5 13/5

 (5O5S)ت مردمي ساماندهي شبکه حمل و نقل پسماندها از طريق اعتالی فرهنگ مشارک 0 33/1

 (2O2S)بهبود عملکرد امحا پسماندها با اجرای برنامه زمان بندی مناسب جهت دفع پسماند  3 01/1

 (7O4S) (های تشويقيها و مکانيزماستفاده از ابزارهای قانوني )جريمه 3 13/1

 (4O7S) های اطرافدر محوطهسوزها الزام قانوني به گسترش فضای سبز با هدف کاهش آلودگي ناشي از زباله 3 61/1

 (12O6S)کارگيری روش مديريتي چرخش شغلي مندی پرسنل با بهحفظ رضايت 16 33/3

 (10O11S)ها داری دستگاهاستفاده از توليدکنندگان داخلي جهت تأمين قطعات موردنياز دستگاه در زمان تعمير و نگه 11 25/3
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 صاورت باه  کشاور  در بيمارساتاني  پساماند  ماديريت  هایاستراتژی
SWOT مديريت در بهبود جهت ،تحليل و تجزيه روش استناد با و 
 و اساتخرا   قابال  ذيل موارد ، بيمارستاني پسماندهای زيستيمحيط
 :است گيرینتيجه
 عفوني زباله هایسطل برروی خطر هشدار هایاتکت از ستفادها .1

 عفوني زباله خصوصم پالستيک زرد رنگ بر عالوه
 دستگاه احتيا  مورد فني لوازم و وسايل تمام پيشاپيش خريداری .2

 دستگاه خرابي زمان در موقعبه استفاده جهت سوززباله

 باار  هار  از قبال  ساوز زبالاه  دستگاه جانبه همه کنترل و بررسي .3
 اعاالم  جهات  ماهر و کارآزموده نيروی توسط دستگاه از استفاده
 گوناه  هار  از عااری  را دستگاه) مجدد کار برای دستگاه آمادگي
 .(دکن اعالم کار به آماده و نامناسب و ديزا مواد

 (بهداشاتي  استانداردهای رعايت با) زباله تجمع محل همجواری .1
 محوطاه  در سابز  فضاای  گساترش  و ساوز زبالاه  اتاقک محل با

 آنها اطراف

  نقاط آن در سوززباله استقرار و شهر از نقطه سه يا دو انتخاب .5

 تعبياه  شهر سطح عفوني هایزباله کليه دفع دادن پوشش جهت
 خطرسااازیبااي و گناادزدايي جهاات استريليزاساايون دسااتگاه
 آنها حجم کاهش نتيجه در و ويژه پسماندهای

 هایسازمان از دافرا عضويت با پزشکي پسماند هایکميته ايجاد .0
 پسماند با مرتبط

 در عماوم  باه  رسانياطالع جهت تصويری هایرسانه از استفاده .3
 زباله تفکيک و نقل و حمل فرهنگ اشاعه زمينه

 حمال  و تفکيک زمينه در نزم هایزشآمو و سمينارها برگزاری .3
 چناين هم و شهرداری در شهری خدمات کادر جهت زباله نقل و

 هابيمارستان در هامطب خدماتي نيروهای جهت

 بيمارستاني زباله بهداشتي دفع بهبود جهت نزم اعتبارات تامين .3
 دولت طريق از

 بندرعباس رایب زباله دفع هایروش ساير دادن قرار اولويت در .16
 و گارم  هاوای  و آب باودن  دارا دليال  به ساحلي مناطق ديگر و

 هابيماری گسترش و بروز در موثر عامل عنوانبه مرطوب

 منابع فهرست
  .فرهنگي هایپژوهش دفتر تهران، استراتژيک، ريزیبرنامه دستنامه .1335 ه. چگيني، وند نظامي و ه. آقازاده، ؛.م اعرابي،
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