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هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت محیط با مبانی سم شناسی محیط
اهداف جزیی:

انتظار می رود دانشجو در پایان این درس با مهم ترین سموم محیطی و دسته بندی های آنها آشنا شده باشند .همچنین از
سرنوشت آنها در محیط ،تعامل آنها با اجزای محیط و اثرات متقابل سموم بر محیط و محیط بر سم اطالع داشته باشند .آگاهی
از عواض و پیامدهای سموم بر سالمت انسان محیط زیست از دیگر اهداف این دوره می باشد.
سر فصل ها
طرح درس

جلسه

اول

کلیات سم شناسی محیط (تاریخچه ،تعاریف و کلیات)

دوم

تقسیم بندی و معرفی سموم محیطی -منابع ورود به محیط

سوم

چرخه سموم در محیط – مسیر های انتقال به بدن موجودات زنده و زنجیره غذایی -تغلیظ زیستی

چهارم

سرنوشت سموم در محیط – پایداری و تجزیه سموم در محیط

پنجم

اثرات گاز های گاز های سمی در محیط

ششم

سموم سرطانزا ،موتاژن و تراتوژن در محیط

هفتم

کلیات آفت کش ها (دسته بندی ،مکانیسم عمل ،چرخه محیطی و خطرات)

هشتم

سم شناسی محیطی آفت کش های ارگانو کلره

نهم

سم شناسی محیطی آفت کش های ارگانو فسفره  ،کارباماته و پیرو تیروئیدی

دهم

سم شناسی محیطی علف کش ها

یازدهم

راهکار های کاهش اثرات محیطی آفت کش هاIPM ،

دوازدهم

کلیات سم شناسی محیطی فلزات

سیزدهم

سم شناسی محیطی سرب و آرسنیک

چهاردهم

سم شناسی محیط جیوه ،کروم ،کادمیوم و کروم

پانزدهم

سم سناسی محیطی ترکیبات مختل کننده هرمونی

شانزدهم

سم شناسی محیط ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای

هفدهم

مدیریت ،کنترل و ایمنی سموم در محیط
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