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 بسوِ تؼبلی

 

داًطگبُ ػلَم پشضکی ضْزکزد -فزم هؼزفی درٍس ًظزی ٍ ػولی  

هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی هؼبًٍت آهَسضی   

 76-79 اٍل  ًیوسبل درس سن ضٌبسی هحیط هؼزفی

بْذاضت هحیطگزٍُ آهَسضی:                  داًطکذُ: بْذاضت    

 * ًبم ٍ ضوبرُ درس:   سن ضٌبسی هحیط هحیط، کبرضٌبسی ارضذبْذاضت هٌْذسی *رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی: 

  51-51 چْبرضٌبِ*رٍس ٍ سبػت بزگشاری:  داًطجَیبى ارضذ هٌْذسی بْذاضت هحیط*هحل بزگشاری: کالس 

 ٍاحذ ًظزی 2*تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ)ًظزی/ػولی(: 

 *درٍس پیص ًیبس:  ًذارد

 *ًبم هسئَل درس: رهضبى صبدقی چْبرضٌبِ ، ضٌبِ تب37512127111* تلفي ٍ رٍسّبی توبس: 

 *آدرس دفتز:  داًطکذُ بْذاضت، گزٍُ بْذاضت هحیط Email :ramezansadeghi@yahoo.com*آدرس 

 رائِ راُ حل ّب ٍ رٍش ّبی پیطگیزی*ّذف کلی درس: آضٌبیی داًطجَیبى بب خطزات ٍ اثزات سوَم بز اًسبى ٍ سبیز هَجَدات سًذُ ٍ ا

 اّذاف اختصبصی درس: 

 کلیبت سن ضٌبسی هحیط

 تقسین بٌذی آالیٌذُ ّبی ضیویبیی هحیط

 هٌطبء ٍ هٌببغ آلَدُ کٌٌذُ 

 گبسّبی سوی ٍ اثزات آًْب بز رٍی اًسبى، گیبُ ٍ حیَاًبت

بذى هَجَدات  سوَم در هحیط، راُ ّبی اًتقبل سوَم اس هحیط  بِ داخل sinkچزخِ سوَم در هحیط سیست، سزًَضت سوَم در هحیط، 

 سًذُ، تجوغ سیستی ٍ تغلیظ سوَم در طَل سًجیزُ غذایی

 بزرسی آالیٌذُ ّبی سزطبًشا، جْص سا، ًبٌّجبری سا

بزرسی آفت کص ّب، اًَاع ٍ هَارد هصزف، پبیذاری ٍ چزخِ آفت کص ّب در هحیط ٍ هَاد غذایی، خطزاة ٍ اثزات آفت کص ّب در 

 هحیط سیست

 حلقِ ای طبقِ بٌذی تزکیببت سوی چٌذ

 فلشات سوی ٍ آثبر آًْب بز رٍی هَجَدات هحیط سیست )حیَاًبت، حیَاًبت دریبیی، گیبّبى(

 طبقِ بٌذی تزکیببت سوی چٌذ حلقِ ای

 هَاد افشٍدًی خَراکی ٍ آثبر سوی آًْب بز رٍی هحیط سیست

 سببلِ ّبی صٌؼتی سوی ٍ خطزات آًْب در هحیط سیست

 هذیزیت کٌتزل ٍ ایوٌی سوَم در هحیط

 *هٌببغ اصلی درس 
-  Environmental Toxicology / Sigmund F., Zakrzewski, Oxford University Press,  

-  Environmental Chemistry. Gray W. Vanloon, Stephen J. Duffy, Oxford University Press. 

- Environmental Toxicology and Ecotoxicology, WHO 

- Environmental soil and water chemistry, V.P. Evangelou, John Wiley & Sons 

- Environmntal Engineering / Joseph A. Salvato, Nelson L. 

 * ًحَُ ارسضیببی داًطجَ ٍ ببرم هزبَطِ بِ ّز ارسضیببی:

%63اهتحبى پبیبى تزم ، %13سویٌبر ػلوی ،  %53هطزح کزدى چٌذ پزسص در پبیبى ّز جلسِ   
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 جلسِ سبػت ػٌَاى هالحظبت

51-51 ضٌبسیتبریخچِ سن    5 

51-51 تبریخچِ سن ضٌبسی   2 

51-51 کلیبت سن ضٌبسی هحیط   1 

51-51 کلیبت سن ضٌبسی هحیط   4 

51-51 تقسین بٌذی آالیٌذُ ّبی ضیویبیی هحیط   1 

51-51 هٌطبء ٍ هٌببغ آلَدُ کٌٌذُ   6 

51-51 گبسّبی سوی ٍ اثزات آًْب بز رٍی اًسبى، گیبُ، حیَاًبت   9 

51-51 چزخِ سوَم در هحیط سیست، سزًَضت سوَم در هحیط     1 

51-51 بزرسی آالیٌذُ ّبی سزطبًشا، جْص سا، ًبٌّجبری سا    7 

بزرسی آفت کص ّب، اًَاع ٍ هَارد هصزف، پبیذاری ٍ چزخِ   

آفت کص ّب در هحیط ٍ هَاد غذایی، خطزاة ٍ اثزات آفت 

 کص ّب در هحیط سیست

51-51  53 

51-51 تزکیببت سوی چٌذ حلقِ ای طبقِ بٌذی   55 

فلشات سوی ٍ آثبر آًْب بز رٍی هَجَدات هحیط سیست   

 )حیَاًبت، حیَاًبت دریبیی، گیبّبى(

51-51  52 

51-51 هَاد افشٍدًی خَراکی ٍ آثبر سوی آًْب بز رٍی هحیط سیست   51 

51-51 سببلِ ّبی صٌؼتی سوی ٍ خطزات آًْب در هحیط سیست   54 

51-51 کٌتزل ٍ ایوٌی سوَم در هحیط هذیزیت   51 

51-51 آالیٌذُ ّبی ًَظَْر    56 

51-51 آالیٌذُ ّبی ًَظَْر    59 

 

 

 

 

 


