آزمبيشگبههبي بهداشت حرفه اي:


آصهبيـگبُ سَْيِ كٌؼشي



آصهبيـگبُ ؿٌبػبيي ػَاهل فيضيىي هحيظ وبس



آصهبيـگبُ ؿٌبػبيي ػَاهل ؿيويبيي هحيظ وبس



آصهبيـگبُ ايوٌي فشدي



آصهبيـگبُ ايوٌي ثشق



آصهبيـگبُ سجضيِ ًوًَِ آلَدگيْب ٍ اسصؿيبثي ًشبيج آى



آصهبيـگبُ وٌششل گشهب ٍ سعَثز.

آزمبيشگبه گروه بهداشت عمومي:


وبسگبُ آهَصؿي ثْذاؿز ٍ آصهبيـگبُ ثْذاؿز ػوَهي (دشاسيه)

آزمبيشگبه هبي گروه بهداشت محيط:


آصهبيـگبُ ّيذسٍليه



وبسگبُ ًمـِ وـي ٍ ًمـِ ثشداسي



آصهبيـگبُ حـشُ ؿٌبػي ٍ وبسثشد ػوَم ٍ آفز وـْب



آصهبيـگبُ هيىشٍثيَلَطي آة ٍ فبضالة



آصهبيـگبُ ؿيوي سجضيِ ٍ ؿيوي آة ٍ فبضالة



آصهبيـگبُ دبيلَر آة ٍ فبضالة ٍ وبسگبُ لَلِ وـي ٍ هَسَس سلوجِ.
توانمنديهبي آزمبيشگبه هيدروليك گروه بهداشت محيط (مدير مسئول آزمبيشگبه  :دكتر محمدرضب مسعودي نژاد)

وسبيل و تجهيسات موجود در اين آزمبيشگبه شبمل:


هيض ّيذسٍليىي اًذاصُ گيشي دبساهششّبي هخشلف ّيذسٍليىي دس خغَط لَلِ



سبًه سجوؼي ٍ سبًه حجوي هخلَف اًذاصُ گيشي حجوي ٍ جشهي ػيبالر



هيض ّيذسٍليىي اًذاصُ گيشي دبساهششّبي هشثَط ثِ ًيشٍّبي ٍاسد ثش ػغَح



هيض ّيذسٍليىي اًذاصُ گيشي ضشايت آثذّي دس اًَاع ػشسيضّب



هيض ّيذسٍليىي اًذاصُ گيشي ػوك سؼليك دس ثؼشش ػيبل



دػشگبُ اًذاصُ گيشي ػذد سيٌَلذص ٍ ػذد فشٍد دس خغَط لَلِ
توانمنديهبي آزمبيشگبه



لبثليز اًذاصُ گيشي وليِ ضشائت ّيذسٍليىي دس خغَط لَلِ سحز فـبس



لبثليز اًذاصُ گيشي فبوشَس اسلبل دس اًَاع ؿيشّبي ثىبس سفشِ دس سبػيؼبر



لبثليز اًذاصُ گيشي فبوشَس اسلبل دس اًَاع صاًَئيْب  ،ػِ ساّي ّب ،سجذيلْب ٍ ػبيش سجْيضار ثىبس گشفشِ ؿذُ دس سبػيؼبر آة



لبثليز اًذاصُ گيشي دثي ٍ ػشػز دس خغَط لَلِ سَػظ ،دػشگبّْبي اٍسيفيغ هشش ،ديشَهششًٍ ،شَسي هشش



لبثليز اًذاصُ گيشي هحبػجِ ًيشٍّبي ٍاسد ثش ػغَح كبف ٍ ًين وشُ



لبثليز هحبػجِ ًيشٍي گـشبٍس دس ػغَح سحز فـبس



لبثليز هحبػجِ ضشيت آثذّي دس اًَاع ػشسيضّبي هثلث ٍ هؼشغيل ؿىل



لبثليز اًذاصُ گيشي ػوك سؼليك دس ثؼششّبي صيش ػغَح آثگيش



لبثليز اًذاصُ گيشي افز فـبس دس خغَط لَلِ ثب لغشّبي هخشلف ٍ هحبػجِ ػذد سيٌَلذص ،ػذد فشٍد ٍ ػبيش دبساهششّبي هَسد ًيبص دس

عشاحي ّيذسٍليىي
توانمنديهبي كبرگبه نقشه كشي و نقشه برداري گروه بهداشت محيط (مدير مسئول كبرگبه :دكتر محمدرضب مسعودي نژاد)

وسبيل و تجهيسات موجود در اين كبرگبه شبمل:
v

02ػذد هيض ًمـِ وـي

v

 5ػذد وبهذيَسش هحشَي ًشم افضاسّبي هخشلف ًمـِ وـي ٍ ًمـِ ثشداسي هبًٌذ ثشًبهِ ّبي اسَوذ – سَدَ

v

يه ػذد دشيٌشش سًگي جْز چبح ًمـِ ّبي داًـجَيبى

v

 4ػذد دٍسثيي سئَدٍليز

v

 5ػذد دٍسثيي يٌَ

v

 1ػذد ديؼشَهبر

v

وليِ ٍػبيل ًمـِ ثشداسي – ؿبخق – طالَى -هشش ًمـِ ثشداسي

v

 5ػذد دػشگبُ ؿيت ػٌج

v

 5ػذد هٌـَس هؼبحي

v

 5ػذد لغت ًوب

توانمنديهبي آزمبيشگبه
o

لبثليز اجشاي دشٍطُ ّبي هؼبحي دس هميبع وَچه

o

لبثليز اًجبم دشٍطُ ّبي سشاصيبثي دس هميبع وَچه

o

هحبػجِ هششُ دس دشٍطُ ّبي هشثَط ثِ خغَط اًشمبل ٍ سَصيغ آة

o

سْيِ ًمـِ ّبي سبوئَهششي دس هميبع وَچه

o

سشػين ًمـِ ّب ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس وذ

o

ثشآٍسد حجن خبن سيضي ٍ خبن ثشداسي دس دشٍطُ ّبي اًشمبل آة

توانمنديهبي آزمبيشگبه پبيلوت گروه بهداشت محيط( مدير مسئول آزمبيشگبه  :دكتر محمدرضب مسعودي نژاد)
وسبيل و تجهيسات موجود در اين كبرگبه شبمل:
v

دبيلَر اًذاصُ گيشي دبساهششّبي حزف آاليٌذُ ّبي هَجَد دس َّا ثِ سٍؽ ثيَفيلشش

v

دبيلَر اًذاصُ گيشي دبساهششّبي حزف آاليٌذُ ّبي هَجَد دس فبضالة كٌؼشي ثِ سٍؽ ثؼشش سوبػي

v

دبيلَر اًذاصُ گيشي دبساهششّبي سَليذ اوؼيظى ثب خلَف هخشلف دس فشايٌذّبي هخشلف سلفيِ دس آة ٍ فبضالة

v

دبيلَر سلفيِ فبضالة ثِ سٍؽ لجي فؼبل ٍ ػبيش سىٌيىْبي سلفيِ فبضالثْبي ؿْشي

توانمنديهبي آزمبيشگبه
o

لبثليز ػبخز وليِ دبيلَسْبي هَسد ًيبص جْز اًجبم آصهبيـبر هخلَف آة – فبضالة ٍ َّا

o

لبثليز سؼييي ثْششيي سٍؽ سلفيِ فبضالة كٌؼشي دس هميبع آصهبيـگبّي

o

لبثليز سؼييي ثْششيي سٍؽ سلفيِ آة دس هميبع آصهبيـگبّي

o

لبثليز سَليذ آثْبيي ثب ويفيز هيىشٍثي اػشبًذاسد ٍ ؿيويبيي اػشبًذاسد دس هميبع آصهبيـگبّي

o

لبثليز عشاحي ػشًَْبي ثيَفيلششي ٍ وبسثشد آًْب دس سلفيِ َّاي هحيغْبي كٌؼشي آلَدُ

توانمنديهبي آزمبيشگبه مواد زائد جبمد شهري گروه بهداشت محيط
o

سؼييي چگبليًَ ،ع ٍ سشويت هَاد صائذ جبهذ

o

سؼييي سعَثز اًذاصُ رسار ٍ خبوؼشش ٍ PH

o

اًجبم آصهبيـْبي سؼييي خبكيز ٍ ويفيز وَد ووذَػز هبًٌذ اصر  ،فؼفش  ،دشبػين  ،ػذين  ،وشثي ول

o

سؼييي دسكذ هَاد آلي  ،سؼييي هيضاى ثؼضي اص فلضار ػٌگيي

o

سؼييي داًِ ثٌذي وَد ووذَػز

وسبيل و تجهيسات آزمبيشگبه مواد زائد جبمد شهري
دػشگبُ اػذىششٍفشَهشش Dr 2000ػبخز ؿشوز Hatchيه دػشگبُ
دػشگبُ اػذىششٍفشَهشش يه دػشگبُ
دػشگبُ PHهششوَسًيٌه ػبخز وـَس اًگلؼشبى يه دػشگبُ
دػشگبُ ّذايز ػٌج ػبخز ؿشوز Hatchثب ػٌجؾ  ٍTDSحشاسر يه دػشگبُ
دػشگبُ ػٌجؾ ّذايز الىششيىي دشسبثل خبسجي يه دػشگبُ
دػشگبُ ػبًششيفَط ػبخز وـَس اًگلؼشبى يه دػشگبُ
دػشگبُ ػبًششيفَط ػبخز وـَس ايشاى يه دػشگبُ
وَسُ  1222ccػبخز ايشاى

دٍ ػذد

اسَ ػبخز ايشاى ػِ ػذد
دػشگبُ فلين فشَهشش هذل  425ػبخز ايشاى يه دػشگبُ
فَس ػبخز ايشاى يه دػشگبُ
حوبم ثخبس ػبخز ايشاى دٍ دػشگبُ
دػشگبُ آة همغشگيشي حشاسسي 10 ،ليشش دس ػبػز يه دػشگبُ
سشاصٍي آصهبيـگبّي دٍوفِاي ػبخز چيي يه دػشگبُ
دوخ ٍاويَم ػبخز آهشيىب يه دػشگبُ
ؿيىش گشم وٌٌذُ ثب سٌظين دسجِ حشاسر يه ػذد
هيىؼش ثب سٌظين سؼذاد دٍس دس دليمِ يه ػذد
اًَاع ٍػبيل ؿيـِاي هَسد ًيبص ؿبهل (ديدز ،اسلي ،ثبلي ،ثـش ،ثغشي  ٍBODغيشُ)
هَاد آصهبيـگبّي

ثِ همذاس وبفي

ثِ سؼذاد وبفي

