
 درباره ما

توسط  1381 مجری آزمایشهای کنترل کیفی آب و فاضالب در سالآزمایشگاه آب و فاضالب معاونت بهداشت 

تاسیس گردید. در حال حاضر این آزمایشگاه دارای دو بخش شیمی و میکروبی  ناصح هادی محمد جناب آقای دکتر

فاکتور شامل آنیون ها،  15پایش  به منظورنمونه ماهانه  300می باشد که در بخش شیمی به صورت میانگین 

بخش میکروبی این . همچنین مورد بررسی قرار می گیردیون ها، فلزات سنگین، کدورت، جامدات محلول و ... تکا

نمونه شامل  موارد :  کنترل مستمر شبکه آبرسانی شهری  800زمایشگاه از  مناطق تحت پوشش ، تعداد تقریبی آ

فاضالب مورد آبیاری در  ،پساب بیمارستان، آب استخر های شنا، شکایات و موارد طغیانو خصوصی، پیگیری 

اقدام به پذیرش  زمین های کشاورزی و چک صحت اجرای روند آزمون میکروبی آب شرب در شهرستانهای تابعه،

نفر  4زیست و نفر دکتری محیط  1در حال حاضر تعداد پرنسل شاغل در این آزمایشگاه شامل  .نمونه می نماید

 ایشگاه آب و فاضالب به شرح زیر می باشد:مطور کلی شرح وظایف آز کارشناس بهداشت محیط می باشد. به

سوی  -دریافت نمونه های باکتریولوژیکی و فیزیک .1 ضطراری( از  شیمی آب و فاضالب ارسالی )روتین و ا

 مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه

و محیط های کشتتت جهت آزمایشتتات باکتریولوژیکی و شتتیمیایی آب و  استتتانداردتهیه محلول های  .2

 فاضالب

، جامدات محلول، کدورت، pH: هدایت الکتریکی، آنالیز فاکتورهای فیزیکی و شتتتیمیایی آب شتتتامل .3

 نیترات، نیتریت، فلویور، و ...

 ه و ...جیو-ارسنیک-سرب -کادمیوم-مس-روی آب شامل: فلزات سنگینآنالیز فاکتورهای  .4

، pH  ،BOD ،COD ،DOو شتتیمیایی فاضتتالب و پستتاب شتتامل: کدورت، آنالیز فاکتورهای فیزیکی  .5

TDS ،EC ... و 

( و هتروتروف)در (Ecانجام آزمایش های باکتریولوژیکی آب شتتتامل توتال کلیفرم، کلیفرم های گرماپای .6

 صورت لزوم(

 بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعهآموزش کارشناسان آزمایشگاه های باکتریولوژیکی مراکز  .7

آمارها به کارشتتناس آب و ارستتال تجزیه و تحلیل آمار ماهانه، شتتش ماهه و ستتالیانه آب و فاضتتالب و  .8

 فاضالب واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی

 ثبت نتایج آنالیز آزمایش های آب در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار   .9

 شیمی نمونه های آب شرب در پورتال مرکز سالمت محیط و کار -ایج آنالیز فیزیکثبت نت .10



شرب .11 شش ماهه نتایج کنترل کیفی آب  سالمت محیط و  ثبت آمار  ستایی در پورتال مرکز  شهری و رو

 کار 

نیازستتنجی مواد و لوازم آزمایشتتگاهی مورد نیاز و کالیبراستتیون تجهیزات آزمایشتتگاهی و اهالم آن به  .12

 اس آب و فاضالب واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتیکارشن

 آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب:

 لیست در که …آنیون ها، فلزات سنگین آب و پساب و جرای تمامی آزمایش های شیمیایی آب شامل کاتیون ها،ا

و  آب شیمی آزمایشگاه قابل انجام است.آزمایشگاه  فاضالب و آب شیمی آزمایشگاه در است گردیده ذکر زیر

معاونت بهداشت دانشگاه  شرکت آبرامآزمایشگاه مرجع و فاضالب کیفیت آب کنترل های آزمایشگاه از یکی فاضالب

تمامی روش های آزمایش ها در  درمانگاه کریم تهرانسر واقع می باشد.که مستقر در  هلوم پزشکی ایران می باشد

 .جدول زیر ذکر شده است

 

 ردیف
روش انجام آزمون /  آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب

 واحد عنوان آزمایش دستگاه مورد استفاده

1 

 هاآنیون 

-F 

mg/l  یون کروماتوگرافی(IC) 

2 -Cl 
3 𝑁𝑂3

− 
4 𝑁𝑂2

− 
5 𝑆𝑂4

−2 

6 𝑆𝑂3
−2 

7 𝐶𝑙𝑂3
− 

8 𝑃𝑂4
− 

9 

 کاتیون ها

+Na 

mg/l  یون کروماتوگرافی(IC) 

10 2+Ca 
11 2+Mg 
12 +K 

13 𝑁𝐻4
+ 

14 +Li 

http://www.abram-lab.ir/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/
http://www.abram-lab.ir/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/


15 

 فلزات سنگین

V 

mg/l ICP  وGC-Mass 

16 As 
17 Se 
18 Ba 
19 Mo 
20 Ir 
21 Sb 
22 Ti 
23 Fe 

24 Ag 

25 AL 

26 Cr 

27 Co 

28 Ni 

29 Sn 

30 Mn 

31 Zn 

mg/l  پالروگراف وICP 
32 Pb 

33 Cd 

34 Cu 

35 Hg mg/l 
Mercury Analyzer 

(DMA-80) 

 pH - Electrometric پی اچ 36
 Turbidity NTU Nephelometric کدورت 37
 TDS mg/l کل مواد جامد محلول 38

Electrical 
Conductivity meter 

 TS mg/l کل مواد جامد معلق 39
 SS mg/l کل مواد قابل ته نشینی 40
 EC mg/l هدایت الکتریکی 41
 Salinity mg/l شوری 42

 Total Hardness سختی کل 43
Mg/l 

3CaCO 
- 



44 
اکسیژن مورد نیاز واکنش 

 5BOD mg/l BOD meter های بیوشیمیایی

45 
اکسیژن مورد نیاز واکنش 

 COD mg/l COD meter های شیمیایی

 DO mg/l DO meter اکسیژن محلول 46

 mg/l  چربی و روغن 47
GC-Mass 48 مواد نفتی  mg/l 

 mg/l Color meter kit  آزاد باقیماندهکلر  49
 

سازمان ملی  شامل آب و فاضالب آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت شیمی آزمایشگاه جع استاندارد هایارم

 Standard methods for the examination، سازمان حفاظت محیط زیست ایران ، (ISIRI)رداستاندا

of water and wastewater  وEPA .می باشد 

 

 آزمایشگاه میکروبی آب و فاضالب

تمامی آب و فاضالب آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت دانشگاه هلوم پزشکی ایران، در آزمایشگاه میکروبیولوژی 

قابل انجام  ،که در جدول زیر به همراه رو ش های آن ذکر گردیده آب و فاضالب آزمایش های میکروبیولوژی 

دریافتی به روش تخمیر چند لوله ای مورد آزمایش قرار می و فاضالب در این آزمایشگاه نمونه های آب است. 

میکروارگانیزم شاخص اشرشیاکلی بوده و در نمونه های آب  ،گیرد. در این روش در آزمون میکروبی آب آشامیدنی

های هتروتروف نیز مورد شناسایی قرار باکتری  ،های تفریحی هالوه بر کلیفرم های گرماپای با شاخص اشرشیاکلی

می گیرند. در آزمون میکروبی فاضالب با استفاده از روش کشت تخمیری هالوه بر کلیفرم های گرما پای، توتال 

 کنترل های آزمایشگاه از یکی آب و فاضالب میکروبیولوژی آزمایشگاه کلیفرم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

که  معاونت بهداشت دانشگاه هلوم پزشکی ایران می باشد شرکت آبرامآزمایشگاه مرجع و فاضالب کیفیت آب

 .تمامی روش های آزمایش ها در جدول زیر ذکر شده است درمانگاه کریم تهرانسر واقع می باشد.ستقر در م

 

 

 

 

http://www.abram-lab.ir/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/
http://www.abram-lab.ir/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87/


 ردیف
روش انجام  آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضالب

 واحد عنوان آزمایش آزمایش

 Fecal Coliforms MPN/100 cc کلی فرم گوارشی 1
Multiple Tube 

Technique 

 Total Coliforms MPN/100 cc کل کیفرم 2
Multiple Tube 

Technique 

3 
جستجو و شمارش 

 سودوموناس
Pseudomonas 

Bacteria 
- Membrane 

filter 

4 
جستجو و شمارش 

 مدفوهی  استروپتوکوک
Fecal 

Streptococcus 
- Membrane 

filter 

 Heterotroph CFU/ml باکتری هترورتروف 5
Pour Plate 

Method 

6 
شمارش باکتری استافیلو 

 کوکوس
 صافی غشایی - -

 

سازمان ملی  شامل مرجع معاونت بهداشتآب و فاضالب آزمایشگاه  میکروبی آزمایشگاه جع استاندارد هایارم

 Standard methods for the examinationسازمان حفاظت محیط زیست ایران،  ، (ISIRI)استاندارد

of water and wastewater  وEPA .می باشد 

 

 و مطالب آموزشی آب و فاضالب استانداردهای

 توجه به ارائه پیشنهادهای تجدید و با و فاضالب آب آزمایشهای استاندارد  استفاده ازآگاهی و  نظر به اهمیتبا 

و اسالید     pdfدر فرمت فایل همچنین مطالب آموزشی  استانداردهای مرتبط در ادامه ارائه می شود.لیست  ،نظر

 گیرد . در اختیار کاربران قرارمی

 ویژگی های میکروبیولوژی، ویرایش ششم -آب آشامیدنی: 1011استاندارد ملی ایران -

 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، ویرایش پنجم -: اب آشامیدنی1053استاندارد ملی ایران  -

 : روش های آزمون اب آشامیدنی، تجدیدنظر اول، چاپ اول1055استاندارد ملی ایران  -

 : روش نمونه برداری آب، چاپ اول2347استاندارد ملی ایران  -

 ه نمونه برداری آب، چاپ دوم: روش روزمر2348استاندارد ملی ایران  -

http://www.abram-lab.ir/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7/
http://www.abram-lab.ir/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7/
http://www.abram-lab.ir/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1/
http://www.abram-lab.ir/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1/


 : روش تهیه آب مقطر با درجه خلوص زیاد برای آزمون هایب آب، چاپ دوم2349استاندارد ملی ایران  -

: جستجو و شمارش استرپتوکوک های مدفوهی در اب به روش صافی غشایی، 3620استاندارد ملی ایران  -

 چاپ اول

 م ها در آب به روش چند لوله ای، چاپ اول: جستجو و شمارش کلیفر3759استاندارد ملی ایران  -

 : جستجو شمارش کلیفرم ها در آب به روش غشایی، چاپ اول3760استاندارد ملی ایران  -

روش آزمون  -هدم وجود -جستجو وشناسایی کلیفرم ها به روش وجود -: آب7225استاندارد ملی ایران  -

 میکروبیولوژی، چاپ اول

جستجو و شناسایی اشرشیاکلی و قسمت اول: روش  -کلیفرم ها کیفیت آب: 1-7725استاندارد ملی ایران  -

 صافی غشایی، چاپ اول

 -شمارش میکرولرگانیزم ها در آب با استفاده از روش کشت -: کیفیت آب4207استاندارد ملی ایران  -

 راهنما، تجدید نظر اول

آیین کار،  -ن هالی میکر.وبیولوزینمونه برداری از آب برای آزمو -: کیفیت آب4208استاندارد ملی ایران  -

 تجدیدنظر اول

 شمارش میکروارگانیزم های قابل کشت  -: آب5271استاندارد ملی ایران  -

راهنمای نمونه برداری از آب آشامیدنی در سیستم  -نمونه برداری-: کیفیت آب7002استاندارد ملی ایران  -

 توزیع و تصفیه خانه، تجدید نظر اول

 آیین کار، ویرایش اول، چاپ اول -روش های نمونه برداری -: کیفیت آب8910 استاندارد ملی ایران -

 

 

 


