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 ٔالحظات

   15 صیش تاس ٔی سٚ٘ذتصٛست ٔٙظٓ آیا وٕپشػٛسٞای چیّش ٍٕٞی  1

   11 تی ٌاص تٛػػ ٔتخصص تشسػی ٚ دس صٛست ِضْٚ تشٔیٓ ٚ ؿاسط ٔی ؿٛدآیا ٔذاسٌاص چیّش اص٘ظش ٘ـ 2

   11 ٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیش٘ذدػتٍاٟٞای وٙتشَ چیّش ٚ ػٙؼٛسٞا ٔآیا ػّٕىشد صحیح  3

   11 ٔی ٌیش٘ذ آیا واسوشد صحیح ٔذاسٞای تشق چیّش ٚ تاتّٛٞای تشق وّیٝ ٚػایُ حفاظتی تشق ٔشتٛؼٝ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس 4

   11 آیا ػّٕىشد صحیح دػتٍاٜ ٞای وٙتشَ چیّش ٔٛسد تاصدیذ ٚ تشسػی لشاس ٔی ٌیشد 5

   15 الي ؿیت ػاػتی چیّش ٔشتة ٚ تصٛست دلیك تىٕیُ ٔی ؿٛد ذ ٚ وٙتشَ سٚصا٘ٝ ٚآیا چه ِیؼت تاصدی 6

   11 چیّشٞا ٚٔتؼّمات ٔشتٛؼٝ تٝ آٟ٘ا تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٔی ؿٛ٘ذ؟آیا وٙذا٘ؼٛسٞا ٚ تشخٟای خٙه وٙٙذٜ  7

   11 ٚ تشج اص ٘ظش ػختی ٚ خٛس٘ذٌی آ٘اِیض ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔی ؿٛ٘ذ ؟  آیا آب چیّش 8

   15  دػتٍاٟٞای وٙتشَ دیً تخاس ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشدیا ػّٕىشد صحیح آ 9

   11 آیا تاتّٛٞای تشق دیً تخاس ٚ ٚػایُ حفاظتی اِىتشیىی آٖ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد  11

   11 ٔی ٌیشد دیذ ٚ ػشٚیغ ٚ وٙتشَ لشاسآیا لؽؼات ٔىا٘یىی پٕپٟای تغزیٝ ٚ ؿیشآالت ٚ تدٟیضات خا٘ثی دیٍٟای تخاس ٔٛسد تاص 11

   11 آیا ٘ـتی آب ٚ دٚد ٚ سػٛب ٌشفتٍی دس دیً تخاس ٚ تدٟیضات خا٘ثی آٖ وٙتشَ ٚ تاصدیذ ٔی ؿٛد 12

   11 آیا ػّٕىشد صحیح ٔـؼّٟا ٚ ػیؼتٓ وٙتشَ آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ ٚ وٙتشَ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد 13

   11 ؽٛس ٔشتة ا٘داْ ٔی ؿٛدت ٝتاصدیذٞای دٚسٜ ای ٔشتٛؼآیا  14

   11 آیا ػّٕىشد صحیح سٌالتٛسٞای ایؼتٍاٜ تمّیُ فـاس تخاس ٚ ؿیشٞای اؼٕیٙاٖ دیٍٟا ٔٛسد تاصدیذ ٚ آصٔایؾ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد 15

   15 آیا ػّٕىشد صحیح دی اسیتٛس ٚ وٙتشَ ٞای ٔشتٛغ ٚ تدٟیضات خا٘ثی آٖ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد 16

   11 ٔٙثغ وٙذا٘غ ٚ تدٟیضات خا٘ثی ٚ وٙتشِشٞای آٖ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشدآیا ػّٕىشد صحیح  17

   11 آیا ػّٕىشد صحیح وّیٝ تشاپٟا ٚ ٔتؼّمات ٔٛسد تاصدیذ ٚ ٔشتثاً ػشٚیغ ٔی ؿٛ٘ذ 18

   5 آیا داخُ دٚدوـٟا اص ٘ظش ٚخٛد دٚدٜ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد 19

   11 آیا وّیٝ ؿیشآالت ٔٛتٛسخا٘ٝ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ سٚا٘ىاسی لشاس ٔی ٌیش٘ذ 21

   11 ؿیشٞای ػٕاٚسی ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد -ٌیدٟا -ؿیشٞای یىؽشفٝ -ِشصٜ ٌیشٞا-آیا وّیٝ صافی ٞا 21

   11 ٔیضی دیٍٟای تخاس ٔؽّٛب اػتآآیا ٚظؼیت ػایك تذ٘ٝ ٚ سً٘  22

   11 آیا ٚظؼیت ػایك واسی ِِٛٝ ٞا ٚ ٔٙاتغ حشاستی ٔٛخٛد ٔؽّٛب اػت 23

   5 آیا آخشچیٙی ٚ ٘ؼٛص واسی دیٍٟا ٔٛسد تاصدیذ ٚ دس صٛست ٘یاص تشٔیٓ ٔی ؿٛد 24

   11 آیا ٔیضاٖ ػختی آب ٔشتثاً ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذٜ ٚ دس صٛست ٘یاص ػّٕیات ػختیٍیشی دلیك ا٘داْ ٔی ؿٛد 25

   11 دیش ػختی آب دس ٞش تاصدیذ ٚ پغ اص ػختیٍیشی ٔؽاتك چه ِیؼت ٔشتٛغ ثثت ٔی ؿٛدآیا ٔما 26

   11 آیا وّیٝ پٕپٟای ٔٛخٛد تٝ صٛست ػآِ ٚ تذٖٚ ٘ـتی آب ٚ صذای غیشػادی ٚ آٔادٜ تىاس ٚ یا دس ٔذاس ٔی تاؿٙذ 27

ػت ٚ ؿاػی ٚ تذ٘ٝ پٕپ ٞا تدذٖٚ ص٘دً صدٌدی ٚ سػدٛب     آیا ِِٛٝ ٔٙاػة خٟت دسیٗ پٕپ ٞا ٚ تخّیٝ آب داخُ ؿاػی پٕپٟا ٔٛخٛد ا 28

 ٔی تاؿٙذ

5   

آیا تاتّٛٞای تشق پٕپ ٞا ٚ ٚػایُ حفاظتی ٚ وٙتشِی آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ آصٔایؾ لشاس ٔی ٌیشد ٚ آٔپدش ٔصدشفی آٟ٘دا ثثدت ٚ      29

 وٙتشَ ٔی ؿٛد

15   

   315 خٕغ   31
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 ٔالحظات

   11 آیا ٔٙاتغ ا٘ثؼاغ ٚ ػّٕىشد صحیح آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ لشاس ٔی ٌیشد ٚ دس صٛست ٘یاص ػایك ٚ فّٛتش ٔشتٛغ تشٔیٓ ٚ تؼٕیش ٔی ؿٛ٘ذ 31

   21 آیا ٔٙاتغ وٛیّی آب ٌشْ ٔصشفی ٚ تدٟیضات خا٘ثی ٔشتٛغ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ دس صٛست ِضْٚ اػیذؿٛئی لشاس ٔی ٌیش٘ذ 32

   15 آیا ٔثذِٟای حشاستی ٚ تدٟیضات خا٘ثی آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ دس صٛست ِضْٚ اػیذؿٛئی لشاس ٔی ٌیش٘ذ 33

   5 آیا ٔٙاتغ ػٛخت اصّی ٚ سٚصا٘ٝ ٚ تدٟیضات خا٘ثی آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیش٘ذ 34

   15 تؼٛیط تٝ ٔٛلغ فیّتشٞا ٚ ٞٛاتٙذی ٔشتثاً ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ؟    آیا ٞٛاػاصٞا اص ٘ظش ٘ظافت داخُ ٚ خاسج ٚ تٕیضی ٚ 35

   11 تالاٟ٘ای ٞٛاػاص اص ٘ظش اِىتشیىی ٚ ٔىا٘یىی ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ ٌشیؼىاسی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ؟آیا اِىتشٚٔٛتٛس ٚ فٗ ٚ یا 36

   11 ذ ٚ ٞٛاٌیشی ٚ دس صٛست ٘یاص تشٔیٓ ؿذٜ ٚ دس فصَٛ غیشواسی تخّیٝ ٔی ؿٛ٘ذ ؟ آیا وٛیّٟای ػشٔایی ٚ ٌشٔایی ٞٛاػاص ٔٛسد تاصدی 37

آیا ػّٕىشد صحیح ٔٛتٛسٞای دٔپش ٚ ؿیشٞای ٔٛتٛسی ٚ ٔتؼّمات ٔشتٛؼٝ ٚ ػایش دػدتٍاٟٞای وٙتشِدی ٞٛاسػداٖ ٞدا ٔدٛسد تاصدیدذ لدشاس         38

 ٌشفتٝ ٚ ٕٞٝ تٝ صٛست ػآِ دائٕاً دس ٔذاس ٞؼتٙذ

15   

   11 ـتی اص ِِٛٝ ٞای ٞٛاسػاٟ٘ا ٚ خٛسدٌی ِِٛٝ ٞا ٚ ػایك واسی آٟ٘ا ٔٛسد تاصدیذ ٚ تشٔیٓ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ؟آیا ٘ 39

   11 تٛدٖ تؼت ٚ فّٙچ ٚ تشص٘تٟای ٔشتٛغ ٚ ٞٛاتٙذی ٔٛسد تاصدیذ ٚ تشٔیٓ لشاس ٔی ٌیشد ا وا٘اِٟا ٚ دسیچٝ ٞا اص ٘ظش ٔحىٓآی 41

   11 اسػاٖ ٚ ٚػایُ حفاظتی اِىتشیىی ٞٛاػاصٞا ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشدآیا ػّٕىشد صحیح تاتّٛٞای تشق ٞٛ 41

   11 آیا ٔٙاتغ تحت فـاس ٚ دیافشآٌ آٟ٘ا ٚ دػتٍاٟٞای وٙتشَ ٔشتٛؼٝ تاصدیذ ٚ دس صٛست ِضْٚ تؼٕیشات ٚ تٙظیٕات الصْ ا٘داْ ؿذٜ اػت ؟ 42

ظش ٔىا٘یىی ٚ اِىتشیىی ٚ ػیؼتٓ وٙتشَ ٔدٛسد تاصدیدذ ٚ ػدشٚیغ لدشاس ٔدی ٌیش٘دذ ٚ       آیا پٕپ ٞای آتشػا٘ی ٚ آتؾ ٘ـا٘ی ٚ آتیاسی اص ٘ 43

 ٕٞٛاسٜ ػآِ ٚ آٔادٜ تٝ واسٚ دس حاِت اتٛٔات دس ٔذاس ٞؼتٙذ

21   

ْ آیا ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی یا ٞٛایی ٚ تدٟیضات ٔشتٛغ تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ داخُ ٔٙاتغ دس ٔٛػذ ٔمشس ٘ظافت ؿذٜ ٚ تٛخٟات الص 44

 تشای تٟذاؿتی ٔا٘ذٖ آب آٟ٘ا ا٘داْ ٔی ؿٛد ؟

11   

آتؾ ٘ـا٘ی( ٚ ٔٛتٛسخا٘ٝ اص ٘ظش خٛسدٌی ٚ ػذْ ٚخٛد ٘ـتی ٔٛسد تاصدیدذ   -آیا وّیٝ ِِٛٝ وـی ٞای داخُ ػاختٕاٖ ٚ ٔحٛؼٝ )آتشػا٘ی 45

 ٚ آصٔایؾ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ؟ 

15   

   11 ِِٛٝ ٞای فاظالب ا٘داْ ٔی ؿٛد ؟ آیا ٘ظاست تش تخّیٝ حٛظچٝ ٞای چشتی ٌیش ٚ سفغ ٌشفتٍی 46

 BODضسیك وّدش ٚ  تٓ ػآِ ٚ ٔذاس ٔی آیٙذ ٚ ٔمذاس تآیا ػیؼتٓ تصفیٝ فاظالب تٝ دسػتی واس ٔی وٙذ ٚ وّیٝ تدٟیضات ٚ ٔتؼّمات ػیؼ 47

 فاظالب خشٚخی ٕٞٛاسٜ وٙتشَ ٔی ؿٛ٘ذ ؟

15   

   11 ٔحٛؼٝ اص ٘ظش ٘ـت آب ٚ خشاتی تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٔی ؿٛ٘ذ ؟آیا وّیٝ ؿیشآالت ٔٛخٛد دس ػاختٕاٖ ٞای اصّی ٚ خٙثی ٚ  48

   11 آیا ِٛاصْ تٟذاؿتی اص ٘ظش ػآِ تٛدٖ ٔٛسد تاصدیذ ٚ تؼٛیط ٚ تشٔیٓ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ؟ 49

   11 آیا وّیٝ سادیاتٛسٞا ٚ فٗ وٛیّٟای داخُ تخـٟا ػآِ ٚ تذٖٚ ٘ـتی ٚ صذا دس ٔذاس ٔی تاؿٙذ ؟ 51

ٚسٚدی ٚ خشٚخی فٗ وٛیّٟا وأاًل ٞٛاتٙذ تٛدٜ ٚوٙتشَ ٞای تشلدی ٚ ٔىدا٘یىی ٚ ایٕٙدی الصْ سٚی آٟ٘دا ا٘دداْ ٔدی ؿدٛد ٚ         آیا اتصاالت 51

 تشٔٛػتاتٟای ٔشتٛؼٝ ٘یض دس ٔذاس ٞؼتٙذ ٚ فیّتشٞا ٔشتثاً تٕیض ٔی ؿٛ٘ذ

11   

   21 آیا ٚظؼیت تٟٛیٝ ٚ دٔای داخُ تخـٟا ٔؽّٛب اػت ؟  52

غ ٚ ِِٛٝ وـی ٞای ٌاص )ؿٟشی ٚ ٔایغ( ٚ ػایش ٔتؼّمات ٔشتٛؼٝ اص ٘ظش صحت ػّٕىشد ٚ سػایت ٘ىدات ایٕٙدی ٚ ػدذْ    آیا ٔخاصٖ ٌاص ٔای 53

 ٘ـتی ٔٛسد تاصدیذ ٚ وٙتشَ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد

11   

   11 ْ ؿذٜ اػت؟پٕپٟای ٚویْٛ ایداد ٚ تؼٛیط سٚغٗ پٕپٟا ٚ وٙتشِٟای الصْ ا٘دا ػویْٛ ػآِ ٚ خالء ٔٛسد ٘یاص تٛػٚ  آیا تا٘ه 54

   15 ِٚٛتاوؼٟا ٚ آالسٟٔا ٕٞٛاسٜ آٔادٜ تىاس تٛدٜ ٚ تذسػتی واس ٔی وٙٙذ؟ -آتّتٟا-آیا تدٟیضات ػا٘تشاَ ٌاصٞای ؼثی ؿأُ ایؼتٍاٟٞا 55

   11 آیا ػذْ ٚخٛد ٘ـتی اص آتّتٟای ٚویْٛ ٚ ٌاصٞای ؼثی ٔٛسد اصٔایؾ ٚ تاصدیذ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ؟   56

   15 ی فـشدٜ ٚ تا٘ىشٞا ٚ ػشدوٗ ٞٛای فـشدٜ، ٔا٘یفیّذٞا ٚ تاتّٛٞای تشق ٔشتٛؼٝ وٙتشَ ػشٚیغ ٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذ ؟آیا وٕپشػٛسٞا 57

   331 خٕغ 
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 ٔالحظات

ؿٛد ٚ اتضاس خذاٌا٘دٝ ای تدشای تؼدٛیط وپؼدِٟٛا دس ػدا٘تشاَ       ػا٘تشاَ تا حفظ ٘ىات ایٕٙی ا٘داْ ٔی N2Oآیا تحٛیُ ٚ تؼٛیط وپؼِٟٛای اوؼیظٖ ٚ  56

 ٔٛخٛد اػت؟

11   

   11 خؼذ( ٚ آتؼشدوٟٙا تٝ ٔٛلغ ػشٚیغ ٚ وٙتشَ ٔی ؿٛ٘ذ -تاالی صفش -پشاتٛسٞای ػشدخا٘ٝ ٞا )صیش صفشآیا وٕپشػٛسٞا ٚ وٙذا٘ؼٛسٞا ٚ ا 57

   5 ق ػشدخا٘ٝ ٞا وٙتشَ ٚ دس صٛست ِضْٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذآیا ػّٕىشد صحیح ػیؼتٓ وٙتشَ ٚ تشٔٛػتاتٟا ٚ تاتّٛٞای تش 58

   5 آیا آٔاس ٔصشف ٌاصٞای ؼثی ٚ فـاس اِٚیٝ آٟ٘ا دلیماً ثثت ٚ ٌضاسؽ ٔی ؿٛد ؟ 59

   11 آیا تاتّٛٞای اصّی تشق ٔشتثاً وٙتشَ ٚ ػشٚیغ ٚ ٌشدٌیشی ٚ دس صٛست ِضْٚ سفغ ٘مط ٔی ؿٛ٘ذ 61

   11 ٔاٜ یىثاس ػشٚیغ ٔی ؿٛد ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی اص سٚغٗ تشا٘ؼٟا خٟت وٙتشَ ویفیت آٟ٘ا ا٘داْ ٔی ؿٛد 6شق ٞش آیا تدٟیضات پؼت ٞای اصّی ت 61

62           ٔ صدشفی  آیا تاتّٛٞای فشػی تٛصیغ تشق ٔشتثًا وٙتشَ ٚ ػشٚیغ ٚ تؼٕیش ؿذٜ ٚ ٘مصی ٘ذاس٘دذ ٚ س٘دح لؽؼدات ٚ وٙتدشَ وٙٙدذٜ ٞدا تدا یىدذٌیش ٚ تدا آٔپدش 

 ٕٞاٍٞٙی داسد ؟ 

15   

   15 آیا ػیؼتٓ سٚؿٙایی تؽٛس ٔشتة ٔٛسد ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تدٟیضات ػٛختٝ آٟ٘ا تؼٛیط ٔی ٌشدد ؟  63

   15 ٚ تّفٗ ٚ تشٔیٙاِٟای ٔشتٛغ تؽٛس ٔشتة تاصدیذ ٚ دس صٛست خشاتی سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذ ؟آیا وّیٝ پشیضٞای تشق  64

   15 ّفٗ ٚ تّفٟٙای سٚٔیضی ٔشتثاً ػشٚیغ ٚ دس صٛست ٘یاص دس وٛتاٞتشیٗ صٔاٖ تؼٕیش ٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذ ؟آیا خؽٛغ داخّی ت 65

   11 آیا ػیؼتٕٟای احعاس پشػتاس ٚ ایٙتشواْ ٔشتثاً سفغ ٘مص ؿذٜ ٚ دس ٔذاس٘ذ ؟ 66

   11 دلیك واس ٔی وٙٙذ ؟ آیا تاتّٛٞای تشق ایضِٚٝ ٔشتة وٙتشَ ؿذٜ ٚ ا٘ذیىاتٛسٞا ٚ سیٕٛت وٙتشَ ٞای آٟ٘ا 67

   11 آیا تاتّٛٞای وٙتشَ ؿیشٞای ٔٛتٛسی اص ٘ظش دسخٝ حشاست تٙظیٕی سٚی آٟ٘ا ٔشتثاً چه ؿذٜ ٚ دس ٔذاس لشاس داسد ؟ 68

   11 آیا ؿیشٞای ٔٛتٛسی ٔٛخٛد )تٝ خض ٞٛاػاصٞا( ٔشتة واس ٔی وٙذ ٚ دس ٔذاس ٞؼتٙذ ؟  69

   15 ٘ـت ٌاص دس ٔذاس تٛدٜ ٚ ٔشتة تؼت ٔی ؿٛ٘ذ ؟ پیدیًٙ، اػالْ حشیك ٚآیا ػیؼتٓ  71

ا٘داْ  آیا آب، تشق، ٌاص، تخاس ٚ فاظالب ٔتصُ ؿذٜ تٝ تدٟیضات پضؿىی ٚ تیٕاسػتا٘ی ٘مص ٘ذاس٘ذ ٚ تؼٕیشات الصْ سٚی خؽٛغ ِِٛٝ ٚ ؿیشآالت آٟ٘ا 71

 ٔی ؿٛد ؟
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   11 لثعٟای تشق ٘یؼت ؟ آیا خاصٟ٘ا تٝ ؼٛس ٔشتة دس ٔذاس تٛدٜ ٚ ٔثّغ ساوتیٛ سٚی  72

ی ٚ آؿپضخا٘ٝ ٚ ػّف ػشٚیغ ٚ ػشدخا٘ٝ ٞا ٚ آب اص لثیُ دػتٍاٟٞای ٔٛخٛد دس ِٙذس آیا الذأات الصْ خٟت تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی تدٟیضات تیٕاسػتا٘ی 73

 ػشدوٟٙا ا٘داْ ٔی ؿٛد ؟

15   

   11 آیا تدٟیضات اِٚیٝ پضؿىی تٝ ٔٛلغ تؼٕیش ٚ ػشٚیغ ٔی ؿٛ٘ذ ؟  74

   15 آیا تدٟیضات ٔٛخٛد دس سختـٛیخا٘ٝ تٝ ٔٛلغ ػشٚیغ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛ٘ذ ؟  75

   21 آیا وّیٝ اٌضٚصفٗ ٞا سٚؿٗ تٛدٜ ٚ ػشٚیغ ٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذ ٚ آٔپش ٔصشفی آٟ٘ا ثثت ٚ وٙتشَ ٔی ؿٛد ؟ 76

   21 ٚ ٕٞیـٝ آٔادٜ تٝ واس ٔی تاؿٙذ ؟  ا آػا٘ؼٛسٞا ٚتاالتشٞا ٔشتثاً تٛػػ افشاد ٔتخصص تاصدیذ ٚ ػشٚیغ ٚ سفغ ٘مص ؿذٜیآ 77

   5 آیا اص ِِٛٝ وـی ٞا سٚؿٙایی تُٛ٘ تاػیؼات تاصدیذ ٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛد ؟ 78

   5 آیا ػّٕىشد ػختی ٌیشی ٞای ٔغٙاؼیؼی ٔٛسد تاصدیذ ٚ وٙتشَ لشاس ٔی ٌیشد ٚ دس صٛست ٘یاص تٕیض ٔی ؿٛد ؟  79

   5 اٖ دس پـت تاْ ٔشتثاً وٙتشَ ٚ ٘ظافت ؿذٜ ٚ ٌشفتٍی ٘ذاسد ؟ آیا آؿغاٍِیشٞا سٚی ِِٛٝ ٞای آب تاس 81

   5 آیا وّیٝ تاوؼٟای آتؾ ٘ـا٘ی داخُ ػاختٕاٖ ٚ ٞیذسا٘تٟای ٔحٛؼٝ ػآِ ٚ دس ٔذاس وٙتشَ ٔی ؿٛد ؟ 81

   5 آیا ػیؼتٓ سٚؿٙایی ٔحٛؼٝ وأالً ػآِ تٛدٜ ٚ فتٛػُ ٞای آٟ٘ا دسػت ػُٕ ٔی وٙٙذ ؟ 82

   11 تاصدیذ ٚ سفغ ٘مص ٔی ؿٛ٘ذ ؟ای ػاختٕاٖ اصّی لثُ اص فصُ ٌشٔا ػشٚیغ ؿذٜ ٚ دس ػیٗ تٟشٜ تشداسی ٔشتثاً آیا وِٛشٞ 83

   15 آیا دیٍٟای چٛد٘ی ٚ پىیدٟای ٔٛخٛد دس ػاختٕاٖ ٞای خا٘ثی ٚ پا٘ؼیٟٛ٘ای پضؿه ػآِ ٚ ٔٛسد تاصدیذ ٚ ػشٚیغ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ؟  84

   15 ٔٙاتغ ا٘ثؼاغ ٚ پٕپٟا ٚ ؿیشآالت ٚ ِِٛٝ وـی ٞای ٔٛتٛسخا٘ٝ ٞای خا٘ثی ٔٙاػة اػت ؟  آیا ٚظؼیت تؼٕیش ٚ ٍٟ٘ذاسی 85

   15 آیا ٚػایُ تاػیؼاتی ٘صة ؿذٜ دس ػاختٕاٖ ٞای خا٘ثی اص ٘ظش ایٕٙی ٚ صحت ػّٕىشد وٙتشَ ٚ دس صٛست ٘یاص تؼٕیش ٔی ؿٛ٘ذ ؟  86

   5 ٚ... ٚ دیضَ ط٘شاتٛسٞا ٔؽاتك چه ِیؼت ٔشتٛؼٝ ا٘داْ ٚ اؼالػات دس آٖ ثثت ٔی ؿٛد ؟آیا تاصدیذٞای الصْ خٟت وٙتشَ آب ٚ ػٛخت ٚ سٚغٗ  87

ٛست آیا ط٘شاتٛسٞای تشق اظؽشاسی دس ٔذاس ٔصشف لشاس داس٘ذ ٚ تاتّٛٞای فشٔاٖ آٖ تذٖٚ ٘مص تٛدٜ ٚ تؼت ٞای الصْ سٚی آٟ٘ا ا٘دداْ ؿدذٜ ٚ تدٝ صد     88

 اتٛٔاتیه دس ٔذاس ٞؼتٙذ ؟
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 ا٘داْ ٔی ؿٛد ؟
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 ٔشتٛؼٝ ثثت ؿذٜ ا٘ذ ؟
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 توضیحات )شرایط نظام پرداخت( : 

      ٍٙاْ تىٕیُ چه ِیؼت دس صٛست تشخٛسد تٝ ٔٛاسدی وٝ دس لاِة واسی آٖ ٚاحذ ٘ثاؿذ ٚ یا فصدُ وداسی آٖ ػیؼدتٓ تٕداْ ؿدذٜ تاؿدذ، ٘ثایدذ       ٞ -1

اْ ٕ٘شٜ ای تشای آٟ٘ا ٔٙظٛس ٌشدد ٚ دس ظٕٗ خٕغ ٕ٘شات ٔشتٛؼٝ ٘یض تایذ اص خٕغ وُ ٕ٘شات وؼش ؿٛد ٚ اسصؿیاتی تش ٔثٙدای خٕدغ ودُ اصدالحی ا٘دد     

 ؿٛد. 

 تىٕیُ حذالُ یه چه ِیؼت دس ٞش ٔاٜ اِضأی اػت. -2

د حك اِضحٕٝ ٔاٞیا٘ٝ ؿشوت تش اػاع خذَٚ ٘ظاْ پشداخت ریُ ٔحاػثٝ ٌشدیذٜ ٚ پشداختٟا پغ اص ا٘داْ وؼٛسات لا٘ٛ٘ی ٚ تشاتدش ظدٛاتػ ٚ لدشاسدا    -3

 ٔٙؼمذٜ صٛست خٛاٞذ ٌشفت. 

دسصذ سا وؼة ٕ٘ایذ لشاسداد فؼخ خٛاٞذ ؿذ ٚ تشای أتیاصٞای تیٗ  71ٔتٛاِی أتیاص صیش  ؿشوت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ )پیٕا٘ىاس( حذاوثش دٚتاسدس صٛستیىٝ  -4

 دسصذ تٝ ؿشح خذَٚ صیش ػُٕ خٛاٞذ ؿذ.  111تا  71

 %71صیش  %71-91 %91-111 دسصذ أتیاص وؼة ؿذٜ

 فؼخ لشاسداد یاتذ( )تٝ ٔیضاٖ دسصذ واٞؾ أتیاص اص صذدسصذ پشداختٟا واٞؾ ٔی %111 دسصذ پشداخت اص وُ لشاسداد

 

 % تاؿذ وُ دسصذ واٞؾ أتیاص اص ٔثّغ پشداختی وؼش خٛاٞذ ؿذ. 91تٛظیح ایٙىٝ دس صٛستیىٝ خٕغ أتیاص وٕتش اص 

 گواهی می شود : 

 ا پیٕا٘ىاس ٔـَٕٛ دسیافت            تشاتش چه ِیؼت فٛق اص ٔدٕٛع                 أتیاص الصْ، تٕیضاٖ              أتیاص )         % اص وُ( وؼة ٌشدیذٜ ٚ ِز

 دسصذ )تحشٚف( اص ٔثّغ وُ لشاسداد ٔاٞیا٘ٝ دس                      ٔاٜ ػاَ خاسی ٔی تاؿذ.                             
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