بسوِ تؼبلی
فرم هؼرفی درٍس ًظری ٍ ػولی -داًطگبُ ػلَم پسضکی ضْرکرد
هؼبًٍت آهَزضی هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش پسضکی
هؼرفی درس کلیبت سن ضٌبسی ًیوسبل اٍل 96-97
داًطکذُ :بْذاضت

گرٍُ آهَزضی :بْذاضت هحیط

* ًبم ٍ ضوبرُ درس :کلیبت سن ضٌبسی

*رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی :بْذاضت هحیط ،کبرضٌبسی

*رٍز ٍ سبػت برگساری :چْبرضٌبِ 15-17

*هحل برگساری :کالس 2

*تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ(ًظری/ػولی)ٍ 2 :احذ ًظری
*درٍس پیص ًیبز :ضیوی ػوَهی ،ضیوی هحیط ،ایوٌی کبربرد هَاد ضیویبیی ٍ سوَم ،کلیبت ایوٌی ٍ بْذاضت
*ًبم هسئَل درس :رهضبى صبدقی

* تلفي ٍ رٍزّبی توبس ،09132829853 :ضٌبِ تب چْبرضٌبِ

*آدرس دفتر :داًطکذُ بْذاضت ،گرٍُ بْذاضت هحیط

*آدرس ramezansadeghi@yahoo.com :Email

*ّذف کلی درس :آضٌب ًوَدى داًطجَیبى بب اصَل سن ضٌبسی هطتول بر گرٍّْبی ػوذُ هَاد سوی ٍ ًقص هحیط در جببجبیی ٍ
اًتقبل آًْب ٍ ًیس رٍضْبی ضٌبسبیی سوَم در هحیط

اّذاف اختصبصی درس:
تؼریف سن
طبقِ بٌذی سوَم
تغییر هبّیت سوَم در هحیط ٍ ػَاهل هَثر بر آى
رٍش ّبی ٍرٍد ،اًتقبل ٍ هتببَلیسن سوَم در بذى
اثرات بْذاضتی ًبضی از کبربرد سوَم (جْص زایی ،سرطبى زایی ،اثرات بر جٌیي ٍ .....
سن زدایی ٍ ػَاهل هَثر بر آى
رٍش ّبی سن زدایی هحیط
رٍش ّبی سٌجص ٍ ارزیببی سوَم در هحیط
رٌّوَدّب ٍ استبًذاردّبی کبربری سوَم
رٍش ّبی دفغ ٍ اهحبی سوَم
*هٌببغ اصلی درس
- Environmental toxicants, human exposures and their effects, lippmann
- Environmental toxicology, Stake M, et al.
* ًحَُ ارزضیببی داًطجَ ٍ ببرم هربَطِ بِ ّر ارزضیببی:
اهتحبى پبیبى ترم %80
حل هسبئل کالسی %20
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