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 به نام خدا

بب عٌبيت بِ ًقش ًظبزتي ايي ٍشازت دزخصَص كٌتسل كيفي آة آشبهيدًي اش ًقطِ آبگيس تب هصسف   

. ًظبزتي اش جبيگبُ ٍاّويت ٍيژُ اي بسخَزداز هي بب شٌد بعٌَاى اّسهْبي بْداشت آة ٍفبضالةآشهبيشگبّْبي 

دز ٍلرا بب تَجِ بِ اّويت هَضَع ًٍظبزت بس عولكسدٍفعبليت آشهبيشگبّْبي هركَز، چك ليست حبضس تْيِ 

بب ًظس خَاّي اشهعبًٍتْبي بْداشتي داًشگبّْبي علَم پصشكي كشَز، بب بسگصازي گسد ّوبيي يك 9831سبل 

،  ببازائِ ًظسات ٍپيشٌْبدات داًشگبّْبي علَم پصشكي يصد ، شيساش ، كسهبى ، شْيد بْشتي ٍ حضَز  زٍشُ

ّوداى ،  استبى هسكصي ، تْساى ، گلستبى ،: ًوبيٌدگبى ذيسبط هعبًٍتْبي بْداشتي داًشگبّْبي علَم پصشكي

آة ٍفبضالة هسكص سالهت بَشْس ، گيالى ، قن، بيسجٌد ، قصٍيي، كبزشٌبس هسئَل آشهبيشگبّْبي بْداشت 

هجوَعِ حبضس بسزسي ٍ هَزد  هحيط ٍكبزٍزئيس ادازُ بْداشت آة ٍفبضالة هسكص سالهت هحيط ٍكبز

اهيد است بب بْسُ بسدازي اش ايي چك ليست  دز خصَص ًظبزت  ٍازشيببي آشهبيشگبّْبي . ببشًگسي قساز گسفت

 . بْداشت آة ٍفبضالة دز سطح كشَز اقدام هَثسي بعول آيد

                                                                                            

 هٌْدس پسٍيي بيٌبي هطلق                                                                                                   

 كبزشٌبس هسئَل هسكص سالهت هحيط ٍكبز
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فاضالبوظارت برآزمايشگاٌ بُذاشت آب ي   

 

 

 ٍبٜـــّي آصٔبيطــبت وــاعالف

 :سمت بازديذ کىىذٌ :                         وام بازديذ کىىذٌ :                                 تاريخ بازديذ

 :داوشگاٌ

 :استان 

 :شُرستان

 :آدرض پستي

 :آدرض الکتريويک

 :تلفه

 :ومابر

  ارسالي     تعذاد ومًوٍ ماَياوٍ  مياوگيهمساحت مترمربع                     :        باکتر يًلًشي آب آزمايشگاٌ

 تعذاد ومًوٍ ارسالي  ماَياوٍ مياوگيه                      مساحت مترمربع            :شيميايي آب آزمايشگاٌ 

ّيـــبت پشسٙـــــاعالف  
تقذاد دٚسٜ ٞبي 

آٔٛصضي عي ضذٜ 

سبَ ٌزضتٝ 2دس   

سبثمٝ وبس دس 

آصٔبيطٍبٜ آة 

 ٚفبضالة

 سٕت سبثمٝ وبس
سضتٝ 

 تحػيّي
 ٔذسن تحػيّي

٘بْ ٚ٘بْ 

 خب٘ٛادٌي

       1 

       2 

       3 

       4 
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 فبضالة ضبغُ دس آصٔبيطٍبٜ آّة ٚٔسئَٛ ٔشتجظ ثب ثٟذاضت   - 1

پشسٙــّي –سبخــتبس آٔٛصضي   

 

بلي            خير          
       

 1ٚارذ ضشايظ ٔي ثبضذ؟ٔسئَٛ فٙي  آيب آصٔبيطٍبٜ داساي

 (ٔسئَٛ آصٔبيطٍبٟٞبي ثٟذاضت آة ٚفبضالة ) 
 

1 

خير                   افشاد آيب دس آصٔبيطٍبٜ ٕ٘ٛداس سبصٔب٘ي تبييذ ضذٜ وٝ دس آٖ ضشح ٚؽبيف، ٔسئِٛيت ٞب ٚاختيبسات  بلي

 ٔطخع ضذٜ ثبضذ ٚرٛد داسد؟
2 

خير             3 آيب رٟت پبسخ ٌٛيي دس ٔٛاسد اضغشاسي آصٔبيطٍبٜ پيص ثيٙي پشسُٙ وطيه سا ٕ٘ٛدٜ است ؟ بلي 

خير           آيب ثش٘بٔٝ سيضي رٟت آٔٛصش وبسوٙبٖ دس ٕٞٝ سغٛح ٚ ٔتٙبست ثب سغح ٔسئِٛيت ٚ تزبسة آٟ٘ب ٚرٛد  بلي 

 داسد؟
4 

خير             ٕ٘ٛدٜ است؟ الذاْايٕٙي  ارشاي ثش٘بٔٝ ثشاي آٔٛصش وبسوٙبٖ دس ساثغٝ ثب آصٔبيطٍبٜ آيب ٔسئَٛ بلي   5 

خير                ٕ٘ٛدٜ  الذاْتضٕيٗ ويفيت   ارشاي ثش٘بٔٝ ثشاي آٔٛصش وبسوٙبٖ دسساثغٝ ثب آصٔبيطٍبٜ   َآيب ٔسئٛ بلي 

 است؟
6 

خير                  ثشاي آٔٛصش وبسوٙبٖ دسساثغٝ ثب ٘حٜٛ ٔستٙذسبصي ثش٘بٔٝ سيضي ٕ٘ٛدٜ است؟ آصٔبيطٍبٜٔسئَٛ  آيب بلي   7 

خير                 8 آيب ٔشارـ ٚدستٛس اِقُٕ ٞبي ٔشثٛط ثٝ ايٕٙي ٚتضٕيٗ ويفيت ٚرٛد داسد؟ بلي 

خير             آصٔبيطٍبٜ ثشٌضاس ٌشديذٜ است؟ آيب دس عَٛ سبَ ٌزضتٝ وبسٌبٜ آٔٛصضي رٟت پشسُٙ بلي   9 

خير                 11 آيب ٔستٙذات ٔشثٛط ثٝ آٔٛصش پشسُٙ ٚرٛد داسد؟ بلي 

خير              11 آيب ٘حٜٛ غحيح ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔتٙبست ثب ٘ٛؿ آصٔبيص آة ثٝ پشسُٙ آصٔبيطٍبٜ آٔٛصش دادٜ ضذٜ است ؟ بلي 
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ٔتش ٔشثـ ٚا٘جبس  30، ثشاي ثخص ضيٕيبيي حذالُ ( ضبُٔ اتبق ضستطٛ ٚدفتش وبسضٙبسبٖ ) ٔتش ٔشثـ 20ثشاي ثخص ٔيىشٚثي حذالُ : فضبي وبفي - 2

 ٔتش ٔشثـ 6ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ضيٕيبيي 

 فضــــبي فيـــضيىي
خير                آيب آصٔبيطٍبٜ ثٟذاضت آة ٚفبضالة ٔستمُ اص آصٔبيطٍبٜ تطخيع عجي ثٛدٜ ٚ داساي فضبي  بلي 

 ٔي ثبضذ؟2 وبفي
12 

خير                    13 آيب اتبق وبسضٙبسبٖ ٚ سخت وٗ اص سبِٗ آصٔبيطٍبٜ ٔزضا ٔي ثبضذ ؟ بلي

خير             14 (تٟٛيٝ ثب لذست ٔىص وبفي)تٟٛيٝ ٔٙبست داسد ؟آيب ٔحُ ا٘زبْ آصٔبيص  بلي 

خير                آيب ٔحُ ا٘زبْ آصٔبيص داساي ٘ٛسوبفي ٚ پٙزشٜ سبِٓ ٚضذ صً٘ ٔزٟض ثٝ تٛسي ثشاي رٌّٛيشي اص  بلي 

 ٚسٚد حطشات ٔي ثبضذ ؟
15 

خير                   لبثُ ضستطٛ ٔمبْٚ ثٝ ٔٛاد ضيٕيبيي ٔي  آيب ديٛاسٞب سبِٓ تب سمف وبضي وبسي ٚيب اص ٔػبِح بلي

 ثبضٙذ؟
16 

خير             17 آيب ٔحُ ا٘زبْ آصٔبيص اص ٚسبيُ ٌشٔبيطي ٚسشٔبيطي ٔٙبست ثشخٛداس است ؟ بلي 

خير           ٔٙبست ثشخٛسداس است ؟( صٔيٙي ٚ ديٛاسي)آيب ٔحُ ا٘زبْ آصٔبيص اص وبثيٙت ثٙذي بلي   18 

خير                 19 آيب آصٔبيطٍبٜ داساي فضبي وبفي رٟت ٘ػت ٔيضٞب، لفسٝ ٞب،ٞٛد ٚاستمشاس دستٍبٟٞب داسد؟ بلي 

بلي               خير          آيب وف اتبق سبِٓ ثذٖٚ دسص ٚ ضىبف ٚ لبثُ ضستطٛ ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٔٛاد ضيٕيبيي ٚ داساي وف  

 ضٛي ٔزٟض ثٝ تٛسي ٔي ثبضذ؟
21 

بلي                 خير                 دفـ  ٔي ضٛد؟( تخّيٝ ثٝ چبٜ ربرة يب ٚاسد سيستٓ تػفيٝ ) آيب فبضالة ثٝ عشيك ثٟذاضتي    

ثغٛس رذاٌب٘ٝ رٕـ آٚسي ٚدفـ ضٛ٘ذ؟.... ٔٛادضيٕيبيي خغش٘بن ٔب٘ٙذ ريٜٛ ٚ  

   

21 

بلي      خير  ثبضذ؟ آيب آ ة ٔػشفي آصٔبيطٍبٜ اص ضجىٝ آة ضٟش ٔي   22 
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بُذاشت ي ايمىي  

خير                آيب ٘ؾبفت ٚ ثٟذاضت فضبي آصٔبيطٍبٜ دس حذ ٔغّٛة ٔي ثبضذ ؟ 23  بلي 

خير                  ب دس حذ ٔغّٛة ٔي ثبضذ ؟ٟآيب ٘ؾبفت دستٍبٞ 24  بلي 

خير                ٔٛرٛد ٚ دس ٔىبٖ ٔٙبست ٘ػت ضذٜ است ؟  آيب وپسَٛ اعفبء حشيك ثب تبسيخ ٔقتجش 25  بلي 

 بلي              خير          آيب دس آصٔبيطٍبٜ سيستٓ ٞطذاس دٞٙذٜ آتص سٛصي ٚرٛد داسد ؟ 26

آيب وّيٝ پشسُٙ آٔٛصش ٞبي الصْ دس خػٛظ ٘حٜٛ ٔمبثّٝ ثب حشيك ٚ استفبدٜ اص وپسَٛ ٞبي  27

 ٌزسا٘ذٜ ؟اعفبء حشيك سا 
 بلي             خير   

خير                ثٝ خٛثي ارشا ٔي ضٛد؟ 3  آيب ثش٘بٔٝ ٔذيشيت پسٕب٘ذ 28  بلي 

خير                آيب رقجٝ وٕىٟبي اِٚيٝ ٚرٛد داسد؟ 29  بلي 

خير                   4آيب ضستطٛي ِٛاصْ ضيطٝ اي ثٝ ٘حٛ غحيح ا٘زبْ ٔي ضٛد؟ 31  بلي 

خير                  آيب ضستطٛي ِٛاصْ ضيطٝ اي آِٛدٜ پس اص اتٛوالٚ وشدٖ ا٘زبْ ٔي ضٛد؟ 31  بلي 

خير                آيب ِٛاصْ ٔػشفي پس اص وبس سٚصا٘ٝ ثب ٔٛاد ضذ ففٛ٘ي وٙٙذٜ ٔٙبست ضذ ففٛ٘ي ٔي ضٛ٘ذ؟ 32  بلي 

استفبدٜ ٔي (سٚپٛش،دستىص،ٔبسه،فيٙه)آيب پشسُٙ دس حيٗ وبس اص ٚسبيُ حفبؽتي ٔٙبست  33

 وٙٙذ؟
خير                    بلي

خير           آيب چطٓ ضٛي ٚ دٚش اضغشاسي دس آصٔبيطٍبٜ ٔٛرٛد ٔي ثبضذ ؟ 34  بلي 

خير           آيب ٔحِّٟٛبي خٙخي وٙٙذٜ دس آصٔبيطٍبٜ  ٚرٛد داسد ؟ 35  بلي 

 بلي              خير                  ضستطٛ، ضذ صً٘ ٚ حبٚي ويسٝ صثبِٝ دس آصٔبيطٍبٜ ٚرٛد داسد؟آيب سغُ صثبِٝ دسة داس، لبثُ  36

 بلي              خير          آيب دستٛس اِقُٕ ٞب يب پٕفّت ٞبي ايٕٙي دس آصٔبيطٍبٜ ٚرٛد داسد؟ 37

خير                5؟آيب ِِٛٝ وطي ٌبص دس آصٔبيطٍبٜ ٔٙبست ٚ ايٕٗ است 38  بلي 

خير                  آيب لغـ رشيبٖ ٌبص دس آصٔبيطٍبٜ دس پبيبٖ ٞش سٚص دس آصٔبيطٍبٜ ا٘زبْ ٔي ضٛد؟ 39  بلي 

خير                  آيب سيستٓ حفبؽت اِىتشيىي دستٍبٟٞبي آصٔبيطٍبٞي ٚرٛد داسد؟ 41  بلي 

خير                ٚ ايٕٗ ٔي ثبضذ؟ آيبسيٓ وطي ثشق آصٔبيطٍبٜ سٚي اغَٛ فٙي 41  بلي 

خير                   آيب دس آصٔبيطٍبٜ اص وّيذ ٚ پشيض ٞبي ٔمبْٚ ثٝ حشاست استفبدٜ ٔي ضٛد؟ 42  بلي

خير           آيب وبثُ اتػبَ ثٝ صٔيٗ ثشاي وّيٝ تزٟيضات اِىتشيىي ٚرٛد داسد؟ 43  بلي 

 بلي              خير                  ؟ذاص ٔٙجـ تغزيٝ استفبدٜ ٔي ٕ٘بي (ٚاحذ اص عشيك ساثظ اِىتشيىي )ثغٛس ٔستمُ  دستٍبٜ ٞشآيب  44

 

 

                                                           
 ٔغبة ثب دستٛساِقُٕ ٞبي ايٕٙي - 3
وطت دادٜ ضذٜ اثتذا ثبيذ اتٛ والٚ ، استشيُ ٚسپس تخّيٝ ٚثقذ ثب آة ٚدتشرٙت ضستطئٛٚ ٟٚ٘بيتب ثب آة ٔمغش  ِٛاصْ ضيطٝ اي حبٚي ٔحيظ ٞبي - 4

ٚسبيُ حبٚي ٔٛاد ضيٕيبيي ثبيذ ٔٛاد ضيٕيبي داخُ آٖ تخّيٝ ٚسپس ثبآة ٚدتشرٙت ٔٙبست ضستطٛٚ آثىطي ٟٚ٘بيتب ثب آة ٔمغش . ضطستٝ ضٛ٘ذ

 .ضستطٝ ضٛ٘ذ
 د تأييذ ضشوت ّٔي ٌبص ٚدس ٔزبٚست آٖ سيٓ وطي ثشق ٘جبضذِِٛٝ وطي ثبيذ ٔٛس - 5
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فيـــشَ ويــــوٙت  
حجت  ٘تبيذ آٖ دس رذَٚ ٔشثٛعٝوٙتشَ ٚا٘ذاصٜ ٌيشي ٚدٔبي يخچبَ سٚصا٘ٝ ثب دٔبسٙذ وبِيجشٜ  آيب 45

 ٔي ٌشدد؟
خير                  بلي 

حجت  ٘تبيذ آٖ دس رذَٚ ٔشثٛعٝوٙتشَ ٚوبِيجشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٚآيب دٔبي ا٘ىٛثبتٛس سٚصا٘ٝ ثب دٔبسٙذ  46

 ٔي ضٛد؟
خير                 بلي 

خير                  ٔبٜ ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛد؟ 6وٙتشَ ويفي دٔبي يخچبَ ٚ دٔبي ا٘ىٛثبتٛس حذالُ ثٝ ٔذت  ٔستٙذاتآيب  47  بلي 

ٞبي وطت پس اص تٟيٝ اص ٘ؾش غحت استشيُ ثٛدٖ وٙتشَ ٔي ضٛد؟                           آيب ٔحيظ  48

 (دسرٝ ٚ ثشسسي وذٚست 37سبفت دس  24اص ٔحيظ ٞبي وطت خبْ ثٝ ٔذت % 5ٍٟ٘ذاسي )
خير                    بلي

خير             ثشسسي ٔي ٌشدد؟ ٚحزٓ اِٚيٝ  وذٚست،آيب ٔحيظ ٞبي وطت ثقذ اص اتٛوالٚ اص ٘ؾش سً٘  49  بلي 

، ثٝ ٔٙؾٛس حزف حجبة ٞٛاي وبرة دسِِٛٝ  آيب ٔحيظ ٞبي وطت ِِٛٝ اي لجُ اص ا٘زبْ وطت ٕ٘ٛ٘ٝ 51

 دس دٔبي اتبق لشاسدادٜ ٔي ضٛد ؟             دٚسٞبْ،
خير                 بلي 

خير                ثبضذ؟آيب سٛاثك ثخص آة ثغٛس غحيح ٍٟ٘ذاسي ٚ دس دستشس ٔي  51  بلي 

خير                  آيب ٘تبيذ ثخص آة ثٝ غٛست سايب٘ٝ اي حجت ٔي ٌشد٘ذ ؟ 52  بلي 

خير           آيب اص ا٘ذيىبتٛسٞبي ضيٕيبيي ٚ ثيِٛٛطيه دس فشايٙذ ستشٖٚ سبصي استفبدٜ ٔي ضٛد ؟ 53  بلي 

خير              ؟ٔي ضٛددستٍبٜ ٘ػت  اسيٖٛ سٚيٚ ثشچست وبِيجش ا٘زبْ آيب وبِيجشاسيٖٛ دستٍبٟٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي 54  بلي 

خير                  آيب تبسيخ ٔحيظ ٞبي وطت ٚ سبيش ٔٛاد آصٔبيطٍبٞي وٙتشَ ٔي ضٛ٘ذ؟ 55  بلي 

خير                آيب دلت ٚ غحت دستٍبٟٞبي وبِيجشٜ ضذٜ وٙتشَ ٔي ضٛ٘ذ ؟ 56  بلي 
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 وظارت يکىترل بخش باکتر يًلًشي

 

بدٜ سبصي ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسيــآٔ  
بلي              خير   ( 30ٔغبثك سديف ) آيب ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثبسٚش غحيح ضستطٛ ٚ خطه ٔي ضٛ٘ذ ؟    57 

خير                   دسرٝ  170±10   )استشيُ ٔي ضٛ٘ذ ؟ آيب ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي دس فٛسيب اتٛوالٚ ثٝ سٚش استب٘ذاسد    بلي 

 7(دسرٝ سب٘تيٍشاد دس اتٛوالٚ  121دليمٝ دس  15)ٚ  6(سب٘تيٍشاددس فٛس
58 

خير                       بلي

   

استشيُ ٔي ضٛ٘ذ ؟ داسٚص ٔزذ 30آيب ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي استشيُ ضذٜ دس غٛست فذْ ٔػشف تب   59 

خير              ثش سٚي ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اِػبق ٔي ضٛ٘ذ؟( استشيُ ضذٖ ) تبسيخ ا٘زبْ استشيُ  آيب ثشچست بلي   61 

خير            61 آيب ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثقذاص  استشيُ ضذٖ دس ربي تبسيه ٚ دٚس اص ٘ٛسٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛ٘ذ؟ بلي 

خير                آِٛٔيٙيٛٔي يب وبغز ٚ٘خ ٘سٛص پٛضب٘ذٜ ٔي ضٛ٘ذ؟آيب دسة ؽشٚف لجُ اص استشيُ ٕ٘ٛدٖ ثب فٛيُ  بلي   62 

خير                    تب ثشاي خٙخي وشدٖ %10ٔحَّٛ ) آيب ٔحَّٛ تيٛ سِٛفبت سذيٓ  ثٝ سٚش غحيح تٟيٝ ٔي ضٛد؟ بلي

(پي پي اْ وّش ثبليٕب٘ذٜ  5ثشاي خٙخي وشدٖ تب % 3) ٚ ( اْ وّش ثبليٕب٘ذٜ  پي پي  15  

63 

خير            آيب ٔمذاس ٔٙبست اص ٔحَّٛ تيٛ سِٛفبت سذيٓ  ثٝ ؽشٚف لجُ اص استشيُ اضبفٝ ٔي ضٛد ؟                   بلي 

(ml1/0  ثٝ اصايml120  ٕٝ٘ٛ٘  ) 
64 

خير            65  ٚ دس ٔحُ ٔٙبست ٚرٛد داسد ؟ آيب ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ثٝ تقذاد وبفي بلي 

خير             دس اختيبس ٚاحذٞبي ثٟذاضت ٔحيظ ٔشاوض لشاس ٔي ٌيشد؟ آيب ؽشٚف استشيُ آٔبدٜ ثٝ تقذاد وبفي بلي   66 

بلي              خير    آيب تقذاد ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي تحٛيُ ضذٜ ثٝ ٚاحذٞبي ثٟذاضت ٔحيظ ٔشاوض دس دفتشي حجت ٔي  

 ٌشدد؟

 

67 

  

 

 

 

 

 

                                                           
دسرٝ سب٘تيٍشاد ثبضذ ، استشِيضاسيٖٛ ؽشٚف ضيطٝ اي دس ؽشٚف  170دليمٝ دس  60استش ِيضاسيٖٛ ؽشٚف ضيطٝ اي دس حشاست خطه ٘جبيذ وٕتش اص  - 6

 سبفت ثبضذ  2دسرٝ ٘جبيذ وٕتش اص  170فّضي دس 
 .دسرٝ سب٘تيٍشاد خطه ضٛ٘ذ 100دليمٝ دس حشاست  15ضذٖ ثب اتٛوالٚ ثٝ ٔذت  ؽشٚف ضيطٝ اي پس اص استشيُ - 7
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يِٛٛطي شــ٘حٜٛ تحٛيُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبوت ظ ٚـــضشاي  

           خيربلي               
، ٘ٛؿ ضجىٝ آثشسب٘ي، ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسئحُ  : ٔب٘ٙذ ( آصٔبيطٍبٜ دس صٔبٖ تحٛيُ ثٝ) ٔطخػبت ٕ٘ٛ٘ٝ آيب

،  pH:ٚ ا٘ذاصٜ ٌيشي  تبسيخ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي، ٘ٛؿ آصٔبيص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس ،  ٘بْ   ،٘ٛؿ ٔٙجـ تبٔيٗ آة

 ؟ٚثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اِػبق ٔي ضٛد حجتٚدٔب دس فشْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔيضاٖ وّش ثبليٕب٘ذٜ 

68 

خير                    69 آيب ٕ٘ٛ٘ٝ وّشيٙٝ ضذٜ دس ؽشٚف حبٚي تيٛ سِٛفبت سذيٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔي ضٛد ؟     بلي

خير           ٔيّي  100حذالُ )وبفي ٔي ثبضٙذ ؟ وّيفشْ ٔقَٕٛ آيب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ ثشاي آصٖٔٛ بلي 

(ِيتش   
71 

خير              ؟(ٔيّيّيتش 500حذالُ)وبفي ٔي ثبضذاضت ضذٜ ثشاي آصٖٔٛ استخشٞبي ضٙبآيب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشد بلي   71 

خير           ؟( ِيتش 5تب  3)حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ ثشاي آصٖٔٛ ٚيجشيٛوّشا وبفي ٔي ثبضذ  بآي بلي   72 

خير           سب٘تيٕتش اص ثبالي ؽشٚف ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي خبِي ثبلي ٔي ٔب٘ذ؟ 5/2آيب حذالُ  بلي   73 

خير                ثٝ آصٔبيطٍبٜ  ثذٖٚ ص٘زيشٜ سشد سبفت ثقذ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي 2حذاوخشدس فبغّٝ صٔب٘ي آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب بلي 

 تحٛيُ ٔي ضٛ٘ذ؟
74 

خير                   ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس ثٝ آصٔبيطٍبٜ تحٛيُ ٔي ضٛ٘ذ؟ ضخع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛسظ آيب بلي  75 

خير             ٚداخُ ice packاستفبدٜ اص) ثب سفبيت ص٘زيشٜ سشد  ثب تٛرٝ ثٝ حذ اوخش صٔبٖ آصٔبيص آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب بلي 

cold box  )      ثٝ آصٔبيطٍبٜ تحٛيُ ٔيطٛ٘ذ؟ 
76 

خير           ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ ثٝ آصٔبيطٍبٜ ٔشوض ثٟذاضت داً تٛسظ ٚاحذ ثٟذاضت ٔحيظ آِٛدٜ ٔزذ آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي بلي 

 اسسبَ ٔي ضٛ٘ذ؟
77 

خير             ٔي ضٛ٘ذ؟ اسسبَٚاحذ ثٟذاضت ٔحيظ اص آصٔبيطٍبٜ ثٝ  آيب ٘تبيذ آصٔبيطٟب ثغٛس ٔشتت بلي   78 

بلي                خير       خذٔبت ثٟذاضت ٔحيظ دس صٔيٙٝ ا٘زبْ آصٟٔٛ٘بي ثبوتش يٛ ِٛطي آة آيب آصٔبيطٍبٜ ثش عجك تقشفٝ  

 اسائٝ خذٔت ٔي ٕ٘بيذ؟
79 

                                                           
سبفت ٘جبيذ  8سبفت ضٛد ٚثشاي آصٖٔٛ ٞتشٚ تشٚفيه اص  30دس آثٟبي آضبٔيذ٘ي ثشاي آصٖٔٛ وّيفشْ فبغّٝ ثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي تب اصٔبيص ٘جبيذ ثيطتش اص  - 8

 .سبفت ٔي ثبضذ  8ٍٟ٘ذاسي تزبٚص ٕ٘بيذٚدس آثٟبي غيشآضبٔيذ٘ي ٔبوضيٕٓ صٔبٖ 

ثّي              خيش     81 آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛسظ پشسُٙ آصٔبيطٍبٜ آة تحٛيُ ٌشفتٝ ٔي ضٛ٘ذ؟  

خير       بلي                
آيب تبسيخ ٚ سبفت تحٛيُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ آصٔبيطٍبٜ دس دفتش ٔطخػبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تٛسظ تحٛيُ ٌيش٘ذٜ 

   ٔيطٛ٘ذحجت 
81 

خير                    10وٕتش اص ) دسرٝ سب٘تيٍشاد 5±3دس ٔحذٚدٜآيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تب صٔبٖ ا٘زبْ آصٔبيص دس يخچبَ      بلي

ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛ٘ذ؟ (سب٘تيٍشاد   دسرٝ  
82 

خير                   )  5±3دس دٔبي  حذاوخش صٔبٖ ٍٟ٘ذاسيثشاي آصٔبيص  دس غٛست فذْ دس يبفت ثٝ ٔٛلـ  ٕ٘ٛ٘ٝآيب     بلي

ثشاي آثٟبي اضبٔيذ٘ي ثٟتش است آصٖٔٛ دس ٕٞبٖ )سفبيت ٔيطٛد؟ ( دسرٝ سب٘تيٍشاد  10وٕتش اص 

 8(.سٚص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ا٘زبْ ضٛد

83 

خير              ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛ٘ذ؟ آيب ٔطخػبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ي اسسبِي دس دفتش آصٔبيطٍبٜ حجت ٚ بلي   84 

خير           ثٝ ٔسئِٛيٗ ريشثظ اسربؿ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٘بٔغّٛة ضشايظ آيب ٔستٙذات الصْ دس خػٛظ بلي 

 پيٍيشي ٚٔذاسن ٔشثٛعٝ ثبيٍب٘ي ٔيطٛ٘ذ؟
85 
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ذاسي ٔحيظ ٞبي وطتـــبدٜ سبصي ٍٟٚ٘ــآٔ  
خير                 86  9آيب ٔحيظ ٞبي وطت دس ٔحُ ٚ ضشايظ ٔٙبست ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛد؟ بلي 

خير             87 آيب ٔحيظ الوتٛص ثشاث دس ِِٛٝ ٞبي وطت ٔٙبست ثب دٚ غّؾت غّيؼ ٚ سليك تٟيٝ ٚ تٛصيـ ٔي ضٛد ؟ بلي 

خير              88 اي استفبدٜ ٔي ضٛد ؟ آيب اص ِِٛٝ ٞبي دٚسٞبْ دس وطت ٞبي ِِٛٝ بلي 

خير                 89 اتٛوالٚ ٔي ضٛ٘ذ ؟( دليمٝ  15دسرٝ ٚثٝ ٔذت  121دٔبي ) آيب ٔحيظ ٞبي وطت ثقذ اص تٟيٝ دس  بلي 

خير                 91 آيب ٔحيظ ٞبي وطت ثٝ ٔمذاس ٘يبص ٚ ثش اسبس ثشآٚسد تقذاد آصٔبيص تٟيٝ ٔي ضٛ٘ذ ؟ بلي 

خير                    91 آيب تبسيخ تٟيٝ ٔحيظ ٞبي وطت حجت  ٔي ضٛ٘ذ ؟ بلي

خير             92 استشيُ ٔي ضٛ٘ذ ؟( دسرٝ  170سبفت دس دٔبي  2)آيب پيپت ٞب ثٝ غٛست غحيح  بلي 

خير            93 آيب پيپت ٞبي استشيُ ضذٜ ثٝ غٛست ٔٙبست ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛتذ ؟ بلي 

خير              94 آيب ثٝ تبسيخ ٔػشف ٔحيظ ٞبي وطت تٛرٝ ٔي ضٛد ؟ بلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔحيظ ٞبي وطت آٌبس يب -دسرٝ سب٘تيٍشاد ثٝ ٔذت يه ٞفتٝ ، 5±3ٔحيظ وطت آٔبدٜ ضذٜ آٌبس يب ثشاث ثبيذ دس ِِٛٝ ٞبي سش ثستٝ ٔٙبست دس دٔبي  - 9

ٍٟ٘ذاسي دس ويسٝ ٞبي پالستيىي سش پبيت ٞبي آٌبس داس ثب دسة ضُ ٚ -ٔبٜ ، 3دسرٝ سب٘تيٍشاد ثٝ ٔذت  5±3ثشاث دس ِِٛٝ ٞبي دس پيچذاس ٔحىٓ دس 

دس رٝ سب٘تيٍشاد ثٝ  5±3يب دس ِِٛٝ  دس( دسة پيچ داس ) حزٓ صيبد آٌبس دس ؽشٚف ثضسي ثب دسة ٔحىٓ  -ٞفتٝ ، 2دسرٝ سب٘تيٍشاد ثٝ ٔذت 5±3ثستٝ دس 

 .ٔبٜ  3ٔذت 



 
 

11 
 

 

 ٖٛ وّيفشْــصٔآشَ سٚش ا٘زبْ ــوٙت
ِِٛٝ اي دس ٔحيظ الوتٛص ثشات وطت  15ِِٛٝ اي ٚيب  9ِِٛٝ اي ،  5آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي دسيبفتي ثٝ سٚش  95

 ٔي ضٛ٘ذ؟
 بلي              خير

خير                   اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آة اضبفٝ ٔي ضٛد ؟ cc 10آيب دس ٔحيظ وطت غّيؼ ثٝ ٔمذاس  96  بلي

اص  cc 1/0ديٍش ثٝ ٔمذا  (ِِٛٝ  5)ِِٛٝ 3ٚدس  cc1 (  ِِٛٝ 5)ِِٛٝ 3آيب دس ِِٛٝ ٞبي ثب ٔحيظ سليك دس  97

 ٕ٘ٛ٘ٝ آة اضبفٝ ٔي ضٛد؟ 
خير            بلي 

استفبدٜ ،  ِِٛٝ اي 15ٚيب  ٘ٝ ِٛ ِٝ اي ِِٛٝ اي، 5ٞبدسسٚش آيب اص پيپت ٔٙبست رٟت تٛصيـ ٕ٘ٛ٘ٝ  98

 ٔي ضٛد ؟
خير                 بلي 

خير                  آيب تٛصيـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ٔحيظ وطت دس وٙبس ضقّٝ ا٘زبْ ٔي ٌيشد ؟ 99  بلي 

خير                ٞبتٛصيـ ٔي ضٛ٘ذ ؟آيب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب سلت ٔٙبست دس ِِٛٝ  111  بلي 

خير                   آيب پس اص افضٚدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔحيظ وطت فُٕ ٞٓ صدٖ ثٝ خٛثي ا٘زبْ ٔي ضٛد ؟ 111  بلي

 دسر35ٝ ± 5/0)ٔشحّٝ احتٕبِي دس  وطتٔحيظ  ا٘تمبَ دسٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب پس اصآيب دٔبي ا٘ىٛثبسيٛ 112

 ( دسرٝ سب٘تيٍشاد ٘يض تٛغيٝ ضذٜ است  37±5/0دٔبي  3759دس استب٘ذاسد ) ؟ثبضذ ٔي ( سب٘تيٍشاد
خير             بلي 

ٔي (سبفت 48تب  24)آيب صٔبٖ ا٘ىٛثبسيٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب پس اص ا٘تمبَ دس ٔحيظ وطت ٔشحّٝ احتٕبِي  113

 ثبضذ؟
خير            بلي 

سبفت ا٘ىٛثٝ ضذٖ اص ٘ؾش ايزبد وذٚست ٚ تِٛيذ ٌبص  24آيب ٔحيظ ٞبي وطت ٔشحّٝ احتٕبِي ثقذ اص  114

 ثشسسي ٔيطٛ٘ذ؟
خير              بلي 

سبفت ديٍش ا٘ىٛثبسيٖٛ  24آيب دس غٛست ايزبد وذٚست ٚ فذْ تِٛيذ ٌبص ٔحيظ ٞبي وطت ثٕذت  115

 ٔيطٛ٘ذ؟ 
خير                 بلي 

سبفت ا٘ىٛثبسيٖٛ ٘تبيذ  48ٞبي وطت ثقذ اص آيب دس غٛست ايزبد وذٚست ٚ فذْ تِٛيذ ٌبص ٔحيظ  116

 ٔٙفي ٌضاسش ٔي ضٛ٘ذ ؟
خير                   بلي 

وّيفشْ ٞبي ٌشٔبپبي اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔخجت ٔشحّٝ احتٕبِي  ثٝ ٔحيظ تطخيع ٚضٕبسش آيب ثشاي  117

 ثشاث ثشدٜ ٔي ضٛ٘ذ؟ ECتىٕيّي 
خير              بلي 

سبفت  24ٚحذ اوخش ثٝ ٔذت دسرٝ دس حٕبْ ثخبس    5/44  2/0ثشاث دس دٔبي   ECآيب ٔحيظ ٞبي  118

 ا٘ىٛثٝ ٔي ضٛ٘ذ ؟
خير                    بلي

خير                   آيب ٘حٜٛ حجت ٘تبيذ دس دفتش ثخص آة غحيح ٔي ثبضذ ؟ 119  بلي

خير           ٔي ضٛد؟ٚثب سفبيت اغَٛ ٔحشٔب٘ٝ ٌضاس ش آيب ٘تبيذ دس فشْ ٔٙبست ٚ ثٝ غٛست غحيح  111  بلي 

 بلي              خير   آيب ٘تبيذ حجت وبٔپيٛتش ٚثغٛس اِىتشٚ٘يه ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛ٘ذ ؟ 111
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ش يِٛٛطيــضات ِٚٛاصْ ثخص ثبوتـتزٟي  
(مصرفي)  وام يسايل تعذاد مالحظات (تجُيسات )  وام يسايل تعذاد مالحظات   

دسرٝ 37ا٘ىٛثبتٛس   وذارد                دارد ٔبسه يىجبس ٔػشف  وذارد            دارد  

  دارد            وذارد
دس  پيپت طٚطٜ،ٔذسد،سشٍ٘ي

 سبيضٞبي ٔختّف
      وذارد               دارد

  
 يخچبَ 

 فٛس  وذارددارد               فٛيُ آِٛٔيٙيٛٔي  دارد           وذارد

 اتٛوالٚ  وذارد              دارد پٛاس يب پيپت فيّش  وذارد       ارد    د

  وذارد            دارد
ٔيّي ِيتشي ثب  10پيپتٛس 

ِيتشي 1ٔخضٖ        
 11/1حسبس ثب دلت  تشاصٚي   وذارد              دارد

ٔيّي  1000ٚ 500اسِٗ ٔبيش   وذارد             دارد  آة ٔمغش ٌيشي  ذاردو       دارد 

  وذارد           دارد 

دستٛس اِقُٕ ا٘زبْ 

آصٔبيطٟبي ثبوتشيِٛٛطي آة 

 ثٝ تفىيه

 غبفي غطبيي ٚتزٟيضات آٖ   دارد             وذارد

  وذارد         دارد  
ٔحيظ وطت الوتٛص ثشاث يب 

ثشاثِٛسيُ تشيپتٛص   
 ٞيتش ثب ٕٞضٖ ٔغٙبعيسي   وذارد   دارد

  وذارد             دارد
) وطت ٘ٛتشيٙت آٌبسٔحيظ 

(ثبوتشي ٞبي ٞتشٚ تشٚف   
  وذارد           دارد  

ريٜٛ اي يب )دٔب سٙذ 

(ديزيتبَ   

  دارد             وذارد ثشاث  ECٔحيظ   وذارد           دارد 
فمشثٝ اي يب )وذٚست سٙذ 

(ديزيتبَ   

  دارد             وذارد
ٔحيظ وطت آصٔبيطٟبي 

 اختػبغي استخشٞبي ضٙب
  دارد                وذارد

pH  ٔتش ديزيتبَ ٚوبغزpH 

 ٔتش

  وذارد            دارد 
ٔحيظ وطت اصٖٔٛ ٚيجشيٛ 

 وّشا
  وذارددارد                  

وّش سٙذ ديزيتبَ يب ويت 

 سٙزص وّش

  رد وذا          دارد    
 ٚ ا٘ذيىبتٛس ضيٕيبيي

اتٛوالٚ يِٛطيىثيٛ  
 ٞٛد  دارد                 وذارد

  اردوذ            دارد  
ا٘ذيىبتٛس ضيٕيبيي 

فٛس ثيِٛٛطيهٚ  
 ثٗ ٔبسي سشِٚٛطي  وذارد          دارد    

سِٛفبت سذيٓپٛدس تيٛ   وذارد  دارد              وّٙي وب٘ت  وذارد   دارد 

 ٔيىشٚسىٛح  ددارد             وذار ربي پيپت  د    دارد             وذار د       

 سبفت آصٔبيطٍبٞي  وذارد           دارد  سجذ اصٔبيطٍبٜ  وذارد            دارد 

 وشٚ٘ٛٔتش  وذارد           دارد  پّيت   وذارد               دارد    

 ضقّٝ ٌبص  ذارد و           دارد      دس سبيض ٔٙبستِِٛٝ آصٔبيص   وذارد           دارد  

 ربي پّيت  وذارد            دارد   ربِِٛٝ اي ثضسي ٚوٛچه  ردوذا           دارد  
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 آصٟٔٛ٘بي ثبوتش يِٛٛطي آة

زمان  آزمًوُاي ايليٍ در رديف

 ومًوٍ برداري

ت
الحظا

م
ت آزمًوُاي ميکريبي آب رديف 

الحظا
م

 

1 pH  1  گرما پايتعذاد کل کليفرمُاي 

 ومًوmlٍدرصذ

 

  آزمًن ييبريً کلرا 2  دما 2

  ومًوٍ  mlباکترَِاي َتريتريف در يک      3  کذيرت 3

  ومًوٍ   mlاستافيلًکًکًض در صذ     4  کلر با قيماوذٌ 4

  ومًوٍ  mlآوتريکًک َاي ريدٌ اي در صذ    5   

  ومًوٍ  mlسًديمًواض آئريشيىًزا در صذ 6   

  لصيًوال 7   
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 وظارت يکىترل بخش شيميايي آب

 

                                                           
11
 -MSDS  (Material Safety Data Sheet   )آصٔبيطٍبٜ ثبيذ ٔٛرٛد ثبضذ  ٔشثٛط ثٝ ٔٛاد ضيٕيبيي ٔٛسد استفبدٜ دس. 

            
 

 بيي آةــشَ آصٔبيطٍبٜ ضيٕيــوٙت
 112 آيب ثخص ضيٕيبيي اص ثخص ثبوتش يِٛٛطي آة ٔزضا ٔي ثبضذ؟ خيربلي              

 113 آيب سيٓ وطي ثشق آصٔبيطٍبٜ سٚي اغَٛ فٙي ٚايٕٙي ٔي ثبضذ؟ خيربلي              

خير             114 صٔبيطٍبٜ ثب تقذاد دستٍبٟٞبي ثشلي ٔٙبسجت داسد ؟آآيب تقذاد پشيضٞبي ثشق دس سٚي ٔيض    بلي 

خير               115 يب دس غٛست تأ ٔيٗ سٛخت ثب وپسَٛ ٌبص، وپسَٛ يذن دس آصٔبيطٍبٜ ٚرٛد داسد ؟ آ   بلي 

خير                 116 دسرٝ سب٘تيٍشاد ٔي ثبضذ ؟ 30 - 25صٔبيطٍبٜ ثيٗ آيب دٔبي ٔٙبست آ بلي 

خير                   117 آيب ِيستي اصٔٛاد ضيٕيبيي ٔٛرٛد دس آ صٔبيطٍبٜ ٚرٛد داسد ؟ بلي 

خير                ثغٛس رذاٌب٘ٝ  10آيب لفسٝ ثٙذي رٟت ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ضيٕيبيي ٚ ٔٛاد ضيٕيبيي سٕي بلي 

 ٚرٛد داسد ؟

118 

خير                   آيب ثشاي اعالؿ اص خغشات ٔٛاد ضيٕيبيي پٛدس ٚيب ٔبيـ وّٕٝ ٞبي سٕي ، خغش ٘بن ،     بلي

 احتيبط ، لبثُ اضتقبَ ثش سٚي ؽشٚف ٔحتٛي ٔٛاد ضيٕيبيي ثشچست ٌزاسي ٔي ضٛد ؟

119 

خير                دس غذ ٔيجبضٙذ ٚ pure analysisآيب ٔٛاد ضيٕيب يي ٔٛسد ٘يب ص اص دسرٝ خّٛظ ثبال      بلي 

 ٘بخبِػيٟب ي ٔٛرٛد دس آٟ٘ب ثش سٚي ضيطٝ روش ضذٜ است ؟

120 

خير                    121 آيب ضشايظ ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ضيٕيب يي ٔٙب ست ٚتبسيخ ا٘مضبي آٟ٘ب وٙتشَ ٔيطٛد ؟ بلي

خير            ضيٕيبيي ٚرٛد آيب دس ثخص ضيٕيبيي يخچبَ رٟت ٍٟ٘ذاسي ثشخي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ ٔقشفٟبي  بلي 

 داسد ؟

122 

خير              123 آيب ٔطخػبت دستٍبٟٞبي ٔٛرٛد ٚضيٜٛ وبس ثب آٟ٘ب ثش سٚي دستٍبٜ ٘ػت ضذٜ است ؟ بلي 

خير                 124 آيب دستٍبٟٞبي ٔٛسد استفبدٜ وب ِيجشٜ ٔي ضٛ٘ذ ؟ بلي 

خير                  استب٘ذاسد ٚسٚش وبس آصٟٔٛ٘بي ضيٕيبيي دس آصٔبيطٍبٜ ٔٛرٛد ٔي آيب دستٛسا ِقُٕ ٞبي  بلي 

 ثبضذ ؟

125 

خير                 126 آيب دفتش حجت ٘تبيذ ضيٕيبيي آة ٚوبسٞبي ا٘زبْ ضذٜ  دس آصٔبيطٍبٜ ٚرٛد داسد ؟ بلي 

خير           آيب آصٔبيطٍبٜ ثش عجك تقشفٝ خذٔبت ثٟذاضت ٔحيظ دس صٔيٙٝ ا٘زبْ آصٟٔٛ٘بي ضيٕيبيي  بلي 

 آة خذٔت اسا ئٝ ٔيىٙذ؟ 

127 

خير                 128 آيب آصٔبيطٍبٜ داساي فشْ ٞبي اسسبَ وطٛسي ٘تبيذ آصٟٔٛ٘بي ضيٕيبيي ٔي ثبضذ ؟ بلي 

خير           آيب دس ثخص ضيٕيبيي ٞٛد رٟت ٍٟ٘ذاسي ٔحِّٟٛبي اسيذي ، لّيبيي ، حالِٟبي آِي  بلي 

 صٔبيطٟبي ٚرٛد داسد ؟آٚا٘زبْ ثقضي 

129 
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بيي آةــــضات ِٚٛاصْ ثخص ضيٕيـــتزٟي  
(تجُيسات ) وام يسايل  تعذاد مالحظات (مصرفي ) وام يسايل تعذاد مالحظات   

وذارد                 فتٛ ٔتشفّيٓ   دارد وذارد                  دوب٘تٛس  دارد

وذارد                    يبuv  اسپىتشٚفتٛٔتش  دارد

visible  
وذارد                    پٙس  دارد

وذارد               وذارد               تيتشيٕتش  دارد  ٔخّج ٘سٛص  دارد

وذارد                تمغيش تزٟيضات  دارد وذارد                     BODثغشيٟبي   دارد

وذارد                   وذارد                  ثٗ ٔبسي رٛش  دارد  500، 250، 100، 50) ثطش  دارد

ٚ)..  

وذارد               دارد   وذارد               وٙذاوتيٛيتي ٔتش    ٕٞضٖ ضيطٝ اي  دارد

وذارد               وذارد              تٛسثيذيٕتش  دارد ثبِٗ طٚطٜ   دارد 

(50،100،250،500،1000)  

وذارد                 وذارد                ٞيتش  دارد  ٘ٛاس پبسا فيّٓ  دارد

وذارد                  وذارد                 ٕٞضٖ ٔغٙبعيسي  دارد سبفتضيطٝ   دارد  

دارد             وذارد    دارد            وذارد    دستٍبٜ آة ٔمغش ٌيشي    ليف دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٔختّف  

دارد             وذارد               تشاصٚي حسبس ثب دلت   

0001/0  
دارد             وذارد               دسيىبتٛس  

وذارد                وذارد               DRاسپىتشٚفتٛٔتشِ  دارد  اسِٗ دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٔختّف  دارد

وذارد                    وذارد                  وٛسٜ اِىتشيىي  دارد ٔقِٕٛي ٚ )وبغز غبفي  دارد 

( ٚاتٕٗ  

وذارد                  تزٟيضات ا٘ذاصٜ ٌيشي اصت   دارد

 آِي
وذارد                  وپسَٛ چيٙي  دارد

دارد              وذارد    دارد             وذارد    BODساوتٛس    وشٚصٜ  

دارد             وذارد              تزٟيضات ا٘ذاصٜ ٌيشي سٚغٗ   د    دارد             وذار د        CODساوتٛس  

 ٚ چشثي

وذارد               وذارد                دستٍبٜ اتٕيه اثضٚسثطٗ   دارد   ثٛست ضيطٝ اي   دارد

وذارد                   وذارد                   دستٍبٜ پالسٌٚشاف  دارد   ٔحِّٟٛبي اسيذي ٚ لّيبيي  دارد 

وذارد                وذارد                 دستٍبٜ ٌبص وشٚٔبتٌٛشاف  دارد  حالِٟبي آِي  دارد

وذارد                 وذارد                 وبٔپيٛتش  دارد ٔٛاد ضيٕيبيي رٟت آصٟٔٛ٘ب   دارد

 ضيٕيبيي

ٔتش      دارد             وذارد    pH  
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 بيي آّةــــٛ٘ٝ ثشداسي آصٖٔٛ ضيٕيـــٕ٘
 خير      بلي ا٘زبْ ٔي ضٛد؟ ٚدس ؽشٚف ٔٙبست  دستٛساِقُٕآيب ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٔغبثك  130

 خير              بلي آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي رٟت آصٖٔٛ فّٛسايذ دس ؽشٚف پّي اتيّٙي ا٘زبْ ٔي ضٛد ؟ 131

132 
 2حذالُ )    في ٔي ثبضذآيبحزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ ثشاي آصٔبيطبت سٚتيٗ وب

 ؟( ِيتش
 خير    بلي            

133 
ثب اسيذ    pH<2ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ ثشاي آصٖٔٛ فّضات سٍٙيٗ تب   pHآيب  

 ٘يتشيه تٙؾيٓ ٔي ضٛد ؟
 خير                بلي

 خير                بلي آيب ضشايظ ٍٟ٘ذاسي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اص ِحبػ دٔب ٚ ؽشٚف ٔٙبست ٔي ثبضذ ؟ 134

135 
ثشاي آصٖٔٛ ٘يتشا ت ٚ ٘يتشيت دس ا سشؿ ٚلت ثال فبغّٝ ثقذ آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ 

 اص ا٘تمبَ ثٝ آصٔبيطٍبٜ ا٘زبْ ٔي ضٛ٘ذ؟
       خير                بلي

136 

        ثشاي ٘يتشات ٚ ٘يتشيت دس غٛست فذْ ا٘زبْ آصٔبيصضذٜ آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت 

 2ثٝ ٔذت  حذ اوخش)   شادــدسرٝ سب٘تيٍ 4دس دٔبي َ ثال فبغّٝ ثقذ اص ا٘تمبَ ، دس يخچب

 11ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛ٘ذ؟(سٚص 

  بلي               خير 

137 
آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ثشداضت ضذٜ ثشاي آصٔبيص وذٚست ، دس ٕٞبٖ سٚص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي آصٔبيص 

 ٔي ضٛ٘ذ ؟
 خير                بلي
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ثشاي ٍٟ٘ذاسي عٛال٘ي ٔذت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي وّشيٙٝ . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ضذ ففٛ٘ي ضذٜ ثٝ ٔذت عٛال٘ي تش ثذٖٚ ٘يبص ثٝ اسيذي وشدٖ لبثُ ٍٟ٘ذاسي ٞستٙذ - 

) دسرٝ سب٘تيٍشاد ٍٟ٘ذاسي ٕ٘ٛد وٝ دس ٔٛسد اخيش  4اضبفٝ وشدٜ ٚآٟ٘ب سا دس دٔبي  ٝٔيّي ِيتش اسيذ سِٛفٛسيه غّيؼ ثٝ ٞش ِيتش ٕ٘ٛ٘ 2٘طذٜ ٔي ثبيذ 

 أىبٖ سٙزص ٘يتشات ٚ٘يتشيت ثٝ عٛس رذاٌب٘ٝ ٚرٛد ٘خٛاٞذ داضت ( اسيذي وشدٖ
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 وظارت يکىترل آزمايشگاٌ فاضالب

خير                آصٔبيطٍبٜ  فبضالة اص آصٔبيطٍبٜ آة رذا ٚٔستمُ ٔي ثبضذ ؟آيب  138  بلي 

خير                   دس غٛست ٔستمُ ثٛدٖ آيب ٔسبيُ ايٕٙي ٚثٟذاضتي دس ايٗ ثخص سفبيت ٔي ضٛد ؟ 139  بلي

خير                   لشاس ٌيش٘ذ؟آيب ٔبسه ، دستىص ٚفيٙه ايٕٙي ٔٛرٛد تبدس ٔٛالـ ضشٚسي ٔٛسد استفبدٜ  140  بلي

خير            آ يب ٚسبيُ اعفبء حشيك ٚرٛد داسد ؟ 141  بلي 

خير             ٟبي اِٚيٝ ٚرٛد داسد؟وٕىآيب رقجٝ  142  بلي 

خير                يب سيٓ وطي ثشق سٚي اغَٛ فٙي ٚايٕٙي ٔي ثبضذ؟آ 143  بلي 

خير                  ٔٛاد ضيٕيبيي ٚحالِٟبي ٔٛسد استفبدٜ ٔٛرٛد ٔي ثبضذ؟آيب ِيستي اص  144  بلي 

خير                يب ٞٛد دس ايٗ ثخص ٚرٛد داسد؟آ 145  بلي 

خير                   آيب حالِٟب ثغٛس غحيح ٚصيش ٞٛد ٍٟ٘ذاسي ٔي ضٛد ؟  146  بلي

147 
 CODٚساوتٛس   BODآيب تزٟيضات ٔشثٛط ثٝ آصٖٔٛ فبضالة ٘ؾيش  دستٍبٜ سٙزص 

 ٚدستٍبٜ تمغيش دس آصٔبيطٍبٜ ٔٛرٛد ٔي ثبضذ ؟ 

خير                 بلي 

خير                   آيب ا٘ىٛثبتٛس ٔستمُ رٟت وطت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي فبضالة دس ٔٛالـ ٔٛسد ٘يبص ٚحٛد داسد ؟ 148  بلي

خير                ٟ٘ب ٔٛحٛد ٔي ثبضذ ؟آآيب دستٍبٟٞب وبِيجشٜ ٚٔستٙذات   149  بلي 

خير                   آيب ٔطخػبت دستٍبٟٞبي ٔٛرٛد ٚضيٜٛ وبس ثب آٟ٘ب ثشٚي دستٍبٜ ٘ػت ضذٜ است؟ 150  بلي

151 
آيب ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي فبضالة ٔغبثك دستٛساِقُٕ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚثٝ آصٔبيطٍبٜ ٔٙتمُ ٔي 

 ضٛد؟ 

خير                 بلي 

خير                   آيب دستٛساِقُٕ ٞبي استب٘ذاسدٚ سٚش وبس ٔٛرٛد ٔي ثبضذ؟ 152  بلي

خير                صٔبيطٍبٜ ٔٛرٛد ٔي ثبضذ ؟  آايب دفتش حجت ٘تبيذ ٚوبس سٚصا٘ٝ دس  153  بلي 

154 
دس صٔيٙٝ ا٘زبْ آصٟٔٛ٘بي فبضالة آيب آصٔبيطٍبٜ ثش اسبس تقشفٝ خذٔبت ثٟذاضت ٔحيظ 

 اسائٝ خذٔت ٔي ٕ٘بيذ؟
بلي              خير             
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 :مىابع

دفتش ٘ؾبست ٚاسصضيبثي ٔٛسسبت پضضىي سبَ  – آصٔبيطٍبٟٞبي تطخيع عجيآئيٗ ٘بٔٝ ٔمشسات ثٟذاضت ٔحيظ  -1

1371 

 1377اسفٙذ ٔبٜ  -ٞبي ثٟذاضت ٔحيظ وطٛس لٛا٘يٗ ٚدستٛساِقُٕ -2

3- Standard Method For The Examination Of Water and Waste water-2005 


