
  دانشکده بهداشت

  ها در محیط زیسترفتار شناسی آالیندهطرح درس: 

  

  هدف کلی درس: 

  دانشجو در پایان درس باید بتواند مکانیسم هاي تولید، پخش و انتقال آلودگیهاي جامد، مایع و گاز در محیط پیرامونی

 شامل اتمسفر، لیتوسفر و هیدروسفر را تبیین نماید و مناسبترین راههاي کاهش اثر را شناسایی کند. 

  اهداف کلی جلسات (هر هدف براي یک جلسه):

  انتظارات از دانشجو و کلیاتی در مورد کاربرد درس در رشته بهداشت محیط آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس،  -1

 و گروه بندي آالینده ها بر حسب ماهیت شیمیایی و مواد آلی و معدنی (در محیط خاك، آب و هوا) آالینده هاآشنایی با  -2

 ینده ها در شبکه محیطی (قسمت اول)آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آال -3

 آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آالینده ها در شبکه محیطی (قسمت دوم) -4

  آشنایی با شیوه هاي کاهش مقدار آالینده ها -5

  واکنش هاي تولید کمپلکس و تولید چیالتآشنایی با  - 6

 و آشنایی با بیوشیمی انتقال آالینده ها در شبکه زیستی اآشنایی با مفاهیم شیمیایی اکسیداسیون در رفتار آالینده ه -7

 آشنایی با مفاهیم شیمیایی جذب در رفتار آالینده ها   -8

 آشنایی با تجمع زیستی، جذب تجمعی، تثبیت زیستی، تجزیه زیستی -9

 آشنایی با تعیین شیوه هاي بزرگنمایی زیستی آالینده ها  -10

 نده ها در جو و تبادل و تغییر آالینده ها در خاكآشنایی با مدلهاي انتقال، پخش و کاهش آالی -11

آشنایی با مدلهاي پخش، انتقال، کاهش و بزرگنمایی آالینده ها در آبهاي سطحی و همچنین مدلهاي تغییرات دینامیک  -12

 و چند بعدي در رودخانه ها 

 سرطانزاارزیابی ریسک سالمت در اثر مواجه با آالینده هاي محیطی سرطانزا و غیر آشنایی با  -13

  ها در محیط زیسترفتار شناسی آالینده عنوان درس:

  بهداشت محیط PhD 3دانشجویان ترم  مخاطبان:

  هاشنبه چهار 8-10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظري                      2 تعداد واحد:

  99- 00نیمسال اول تحصیلی سال  سه شنبهروزهاي  8-10ساعت  ارائه درس:زمان 

  جلسه) نهواحد ( 2/1دکتر انور اسدي  مدرس:

دکتري تخصصی حشره  -، دکتر لیموییواحد) 6/0( دکتري تخصصی بهداشت محیطمقداد پیرصاحب، دکتر 

  واحد) 2/0( شناسی پزشکی

 -  دروس پیشنیاز:



 polychlorinatedنوشت زیست محیطی، و تجزیه هفت کالس از آالینده ها (رخصوصیات شیمیایی، سآشنایی با  -14

biphenyls, halogenated hydrocarbons, estrogen analogues, phthalates, dioxins, perfl 

uorinated compounds, and brominated flame retardants( 

  مثل مواد آلی دیر پا و فلزات سنگین کمیاب (وانادیوم، جیوه، کادمیوم...)و سمیت آالینده هاي  سرنوشتآشنایی با  -15

در محیط زیست و سرنوشت آنها در فرایند هاي انتقال و دگرگونی در  illicit drugsآالینده هاي دارویی و آشنایی با  -16

 محیط زیست

 الینده ها در محیط زیست ارائه اي توسط دانشجوها در ارتباط با رفتار یکی از آ -17

  هدف کلی جلسه اول:

  آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس، انتظارات از دانشجو و کلیاتی در مورد کاربرد درس در رشته بهداشت محیط  -1

  اهداف جزئی جلسه اول:

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

  اهداف درس را بیان کند. -1

  سرفص درس را به صورت کلی توضیح دهد. -2

  پاسخ دهد.  رفتارشناسی آالینده هابه سواالت مرتبط با کاربرد  -3

  .هاي بهداشت محیط شرکت کنددر فعالیت مرتبط با کاربرد درس در پژوهش -4

  :دومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با آالینده ها (در محیط خاك، آب و هوا) و گروه بندي آالینده ها بر حسب ماهیت شیمیایی و مواد آلی و معدنی

  :دوماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 مقدمه اي رفتار آالینده ها را بیان کند. -1

 .توزیع آالینده ها در محیط زیست را توضیح دهد -2

 .نیاز به مدل سازي آالینده ها در محیط زیست را احساس کند -3

 . آالینده ها را بطور کلی طبقه بندي کند -4

 .منابع آالینده را بشناسد -5

  بودن مدل سازي انتقال آالینده ها را بطور کلی توضیح دهد. مفید - 6



  :سومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آالینده ها در شبکه محیطی (قسمت اول)

  :سوماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 یان کند.در ارتباط با آالینده هاي محیطی را ب Diffusionمفهوم  -1

  در ارتباط با مکانیسم هاي انتقال آالینده ها در محیط زیست را توضیح دهد. Dispersionمفهوم  -2

  هدف کلی جلسه چهارم:

 آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آالینده ها در شبکه محیطی (قسمت دوم)

  :چهارماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 در ارتباط با آالینده هاي محیطی را بیان کند. Advectionمفهوم  -1

  را تشریح و ترسیم کند. )Long-Range Atmospheric Transport (LRA)مفهوم  -2

  هدف کلی جلسه پنجم:

  آشنایی با شیوه هاي کاهش مقدار آالینده ها

  :پنجماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 تجزیه را تشریح کند.واکنشهاي دگرگونی/ -1

 تجزیه/دگرگونی شیمیایی غیر زیستی را توضیح دهد. -2

  واکنشهاي تجزیه/دگرگونی فتوشیمیایی را بیان کند. -3

  هدف کلی جلسه ششم:

  آشنایی با واکنش هاي تولید کمپلکس و تولید چیالت

  :ششماهداف جزئی جلسه 



  

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

  مفهوم تولید کمپلکس را بیان کند. 

  را توضیح دهد.  Surface Complexationمفهوم 

  را توضیح دهد. BIOTIC LIGANDمدل 

  هدف کلی جلسه هفتم:

 آشنایی با مفاهیم شیمیایی اکسیداسیون در رفتار آالینده ها و آشنایی با بیوشیمی انتقال آالینده ها در شبکه زیستی

  :هفتماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 را توضیح دهد.  Multimedia BOXمدلهاي  -1

اکتانول، ضریب توزیع درخاك و رسوبات و ...) در -تعادل را توضیح دهد و ثابت هاي مهم (مثل ثابت هنري، ضریب آب -2

 ارتباط با سرنوشت و رفتار آالینده ها را بداند و اهمیت آنها را بیان کند.

 را بداند. REDOXمشخصات واکنشهاي  -3

 انرژي پتانسیل احیا را بداند. -4

 در سیستم هاي طبیعی را توضیح دهد.  REDOXوضعیت  -5

  سنتیک واکنشهاي احیاء را تشریح کند. - 6

  هدف کلی جلسه هشتم:

 آشنایی با مفاهیم شیمیایی جذب در رفتار آالینده ها  

  :هشتماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 ) را توضیح دهد.sorption) و جذب (partitioningسطحی، تفکیک (جذب  -1

 ایزوترم هاي جذب را توضیح دهد. -2

 مکانیسم هاي جذب را نام ببرد. -3

 خصوصیات ماده جذب شونده را توضیح دهد. -4



 سنتیک جذب را توضیح دهد.  -5

  هدف کلی جلسه نهم:

 زیستیآشنایی با تجمع زیستی، جذب تجمعی، تثبیت زیستی، تجزیه 

  :نهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 تجمع زیستی را توضیح دهد. -1

 تجزیه زیستی را توضیح دهد. -2

 جذب تجمعی را توضیح دهد. -3

 تثبیت زیستی را توضیح دهد. -4

  :دهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با تعیین شیوه هاي بزرگنمایی زیستی آالینده ها 

  :دهماهداف جزئی جلسه 

  پایان جلسه دانشجو بتواند:در 

 تغلیظ آالینده ها در محیط زیست و رسوبات را توضیح دهد. -1

 تغلیظ آالینده ها در زنجیره غذایی را توضیح دهد. -2

 بزرگنمایی زیستی آالینده هاي مختلف را بیان کند.  -3

 آالینده ها را از نظر بزرگنمایی زیستی با هم مقایسه کند. -4

  :یازدهمهدف کلی جلسه 

 با مدلهاي انتقال، پخش و کاهش آالینده ها در جو و تبادل و تغییر آالینده ها در خاك آشنایی

  :یازدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 مفهوم و توسعه مدلی فاکتورهاي مهم در مدلسازي آلودگی اتمسفر را بیان کند. -1

 دهد.سیستم هاي اتمسفري در انتشار و اختالط را توضیح  -2



  و توسعه ریاضی مدل را بیان کند.  steady-state plumeمدل  -3

  :دوازدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی با مدلهاي پخش، انتقال، کاهش و بزرگنمایی آالینده ها در آبهاي سطحی و همچنین مدلهاي تغییرات دینامیک و 

 چند بعدي در رودخانه ها 

  :دوازدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 منابع ورودي آالینده ها با دریاچه ها را بیان کند. -1

 سیستم دریاچه را توضیح دهد. در STRATIFICATIONمفهوم  -2

 فاکتور هاي مهم در مدل سازي دریاچه ها از نظر مفهوم و توسعه را تشریح کند. -3

  مکانیسم هاي حذف آالینده ها در رودخانه ها را بیان کند. -4

  :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 نزاآشنایی با ارزیابی ریسک سالمت در اثر مواجه با آالینده هاي محیطی سرطانزا و غیر سرطا

  :سیزدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 مفاهیم کلی ارزیابی ریسک سالمت را بیان کند.  -1

 را تشریح کند. Estimation of daily intakeمفهوم  -2

 ریسک سرطانزایی افزایشی در طول عمر را توضیح دهد. -3

  ریسک سرطانزایی تجمعی را توضیح دهد. -4

  :مدهچهارهدف کلی جلسه 

 polychlorinatedآشنایی با خصوصیات شیمیایی، سرنوشت زیست محیطی، و تجزیه هفت کالس از آالینده ها (

biphenyls, halogenated hydrocarbons, estrogen analogues, phthalates, dioxins, perfl uorinated 

compounds, and brominated flame retardants( 

  :مدهچهارجزئی جلسه  اهداف

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:



 .در محیط زیست را توضیح دهد polychlorinated biphenylsرفتار  -1

 .در محیط زیست را توضیح دهد halogenated hydrocarbonsرفتار  -2

 .در محیط زیست را توضیح دهد phthalatesرفتار  -3

 .در محیط زیست را توضیح دهد estrogen analoguesرفتار  -4

 .در محیط زیست را توضیح دهد dioxinsرفتار  -5

 .در محیط زیست را توضیح دهد perfluorinated compoundsرفتار  - 6

 .در محیط زیست را توضیح دهد brominated flame retardantsرفتار  -7

  :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 ثل مواد آلی دیرپا و فلزات سنگین کمیاب (وانادیوم، جیوه، کادمیوم...) آشنایی با سرنوشت و سمیت آالینده هاي م

  :پانزدهمجزئی جلسه  اهداف

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 رخداد و سرنوشت آالینده هاي نوظهور را توضیح دهد مشتمل بر موارد زیر: -1

1-1- steroids, drugs of abuse  

1-2- Chlorination and disinfection by-products  

1-3- Biocides  

1-4- UV filters  

1-5- Benzotriazoles  

1-6- Naphthalenic acids   

 انتقال آالینده هاي نوظهور را توضیح دهد. -2

 سمیت آالینده هاي نوظهور را توضیح دهد. -3

  رفتار و سرنوشت فلزات سنگین کمیاب در محیط زیست را تشریح کند. -4

  :شانزدهمهدف کلی جلسه 

در محیط زیست و سرنوشت آنها در فرایند هاي انتقال و دگرگونی در محیط  illicit drugsآشنایی با آالینده هاي دارویی و 

 زیست

  :شانزدهمجزئی جلسه  اهداف

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:



 آالینده هاي مهم دارویی در محیط زیست را بشناسد. -1

ی بیوتیک ها و داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي در فرایند تصفیه و محیط زیست اطالعات کافی در مورد رفتار آنت -2

 داشته باشد.

 داروهاي غیر مجاز را بشناسد و متابولیت هاي آنها و میزان متابولیسم آنها در بدن را بیان کند.  -3

دگرگونی آنها در طول فرایند نمونه گیري را توضیح رفتار داروهاي غیر مجاز در طول فرایند تصفیه فاضالب و همچنین  -4

 دهد.

 فتولیز مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهد. -5

 در سرنوشت مواد دارویی را بیان کند. pHنقش  - 6

 اهمیت شناسایی محصوالت تجزیه مواد دارویی را بیان کند. -7

 تغییر شکل هاي (دگرگونی) دیگر غیر زیستی مواد دارویی را توضیح دهد. -8

 ت اکولوژیکی مواد دارویی را توضیح دهد.سمی -9

  اثرات مواد دارویی در محیط زیست را بیان کند -10
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  پرسش و پاسخ سخنرانی،  روش تدریس:

  وایت برد، ماژیک، پاورپوینت وسایل آموزشی:

  سنجش و ارزشیابی 

  روش  آزمون
سهم از نمره کل(بر 

  درصد)حسب 
  ساعت  تاریخ

    جلسه هشتم  10  کتبی   آزمون میان ترم

    جلسه هجدهم  50  کتبی  آزمون پایان ترم

و ارائه  حضور فعال در کالس

به صورت  موضوعات مشخص شده

  فعالیت کالسی

    طول ترم  40  -

  

  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مرتب و به موقع در کالس  -1

 مشارکت در بحثهاي گروهی -2

 انجام تکالیف ارائه شده -3

 

   هیوا حسینیدکتر نام و امضاي مدیر گروه:  ، دکتر مقداد پیرصاحب، دکتر مجتبی لیمویی دکتر انور اسدينام و امضاي مدرس: 

  رویا صفريدکتر دانشکده: EDOنام و امضاي مسئول 

  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                 تاریخ تحویل:         

  

  

  

  



  رفتار شناسی آالینده ها در محیط زیست جدول زمانبندي درس:

  10الی  8عت شنبه ها ساسه  روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
18/6/1399 

آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس، انتظارات از دانشجو و کلیاتی در مورد 

 پیرصاحبدکتر  کاربرد درس در رشته بهداشت محیط 

2 
25/6/1399 

آشنایی با آالینده ها (در محیط خاك، آب و هوا) و گروه بندي آالینده ها بر حسب 

 پیرصاحبدکتر   ماهیت شیمیایی و مواد آلی و معدنی

3 
01/7/1399 

آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آالینده ها در شبکه محیطی 

 انور اسديدکتر  (قسمت اول)

4 
8/7/1399 

آشنایی با مفاهیمی در مورد پخش، نفوذ و انتقال آالینده ها در شبکه محیطی 

 انور اسديدکتر   (قسمت دوم)

 انور اسديدکتر  مقدار آالینده هاآشنایی با شیوه هاي کاهش  15/7/1399 5

 انور اسديدکتر   آشنایی با واکنش هاي تولید کمپلکس و تولید چیالت 22/7/1399 6

7 29/7/1399 
آشنایی با مفاهیم شیمیایی اکسیداسیون در رفتار آالینده ها و آشنایی با بیوشیمی 

 انور اسديدکتر  انتقال آالینده ها در شبکه زیستی

8 
 انور اسديدکتر  آشنایی با مفاهیم شیمیایی جذب در رفتار آالینده ها   6/8/1399

 مجتبی لیموییدکتر  آشنایی با تجمع زیستی، جذب تجمعی، تثبیت زیستی، تجزیه زیستی 20/8/9139 9

  مجتبی لیموییدکتر   آشنایی با تعیین شیوه هاي بزرگنمایی زیستی آالینده ها  27/8/1399  10

11  04/9/1399 

آشنایی با مدلهاي انتقال، پخش و کاهش آالینده ها در جو و تبادل و تغییر آالینده 

  انور اسديدکتر   ها در خاك

12  11/9/1399 

آشنایی با مدلهاي پخش، انتقال، کاهش و بزرگنمایی آالینده ها در آبهاي سطحی 

  انور اسديدکتر   و همچنین مدلهاي تغییرات دینامیک و چند بعدي در رودخانه ها 

13  18/9/1399 

آشنایی با ارزیابی ریسک سالمت در اثر مواجه با آالینده هاي محیطی سرطانزا و 

  پیرصاحبدکتر   غیر سرطانزا

14  25/09/1399 

آشنایی با خصوصیات شیمیایی، سرنوشت زیست محیطی، و تجزیه هفت کالس از 

 polychlorinated biphenyls, halogenatedآالینده ها (

hydrocarbons, estrogen analogues, phthalates, dioxins, perfl 
uorinated compounds, and brominated flame retardants(  

  مجتبی لیموییدکتر 



15  02/10/1399 

آشنایی با سرنوشت و سمیت آالینده هاي مثل مواد آلی دیر پا و فلزات سنگین 

  پیرصاحبدکتر   کمیاب (وانادیوم، جیوه، کادمیوم...) 

16  9/10/1399 

در محیط زیست و سرنوشت آنها  illicit drugsآشنایی با آالینده هاي دارویی و 

  پیرصاحبدکتر   در فرایند هاي انتقال و دگرگونی در محیط زیست

  دکتر انور اسدي  ارائه اي توسط دانشجوها در ارتباط با رفتار یکی از آالینده ها در محیط زیست  16/10/1399  17

 
 


