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 کارگاه آموزشی هتلداری سبز
 

 

 مواد سمی و خطرناک در هتل های سبزدوره و کارگاه 

 مقدمه:

گیرد  مورد استفاده قرار می آنموادی که در بخشی از عملیات های و یا بسیاری مواد موجود در ساختمان و بافت هتل 

ها مدیریت شده، با دقت  زیستی و در نهایت محیط زیست خطرناک هستند، لذا بایستی آنبرای سالمت انسان، تنوع 

ذخیره و نگهداری شده و به سرعت با سایر مواد جای گزین گردند، در این رویکرد در پی این موضوع هستیم تا نحوه 

 به کارگیری کمتر مواد شیمیایی و جایگزین های مناسب برای آن را معرفی نماییم.

 فصل دوره:سر

 مقدمه: تعریف کردن و مفاهیم مواد خطرناک و سمی

 مواد نفتی و مواد شیمیایی)داشتن برنامه عملکردی و مدیریت کردن آن، به صورت مایع موجود هستند(

 : خطرات آن و چگونگی کاهش آنLPGگاز مایع 

استفاده از سایر پاک کننده ها و تاثیر آنها  مواد پاک کننده شیمیایی : ) اهمیت آن، مزایای کاهش مصرف مواد شیمیایی،

 بر هتل، مدیریت موثر مواد شیمیایی در هتل(

 استفاده از المپ های کم مصرف ) جیوه ای ( : ) اهمیت آن، امنیت آن، انواع و ویژگی های آن(

 افت کش ها، از بین برنده های علف های هرز، تدابیرکنترل و جایگزین کردن آنها 

 یشتر، تصاویر، فیلم ، استانداردهااطالعات ب

 ساعت 4مدت دوره : 

 هتلداران، مدیران، معاونان، هماهنگ کنندگان در هتل ها و عالقه مندان به حوزه صنعت هتلداریمخاطبین : 

 :شامل  این دوره آموزشی

  وقابل ترجمه با ) صدور گواهی نامه بین المللی معتبر شرکت پدیده تبارارائه گواهی نامه آموزشی داخلی

 هزینه جداگانه قابل صدور می باشد(

  جزوه و متون آموزشیارائه 

 از فراگیران در مورد دوره و تحلیل و ارائه نتایج آن به سازمان و افراد شرکت کننده ارزشیابی 

  با شرایط و تخفیف های ویژه سمیتئاترهای شرکت پدیده تباراستفاده فراگیران و شرکت ها از 
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