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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
و  مقطع   بهداشت حرفه ايگروه آموزشی:   بهداشتدانشکده:

  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي تحصیلی: يرشته
یش نیاز: پ     عملی- تئورينوع واحد:  2تعداد واحد:   سم شناسی شغلی نام درس:

  ندارد
  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:                   13- 15:ساعت      دوشنبه:مان برگزاري کالس: روزز

مدرسین (به       دکتر اشتري نژادمسئول درس:   12 تعداد دانشجویان:
  اشتري نژاددکتر  ترتیب حروف الفبا):

  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
  

م مختلف در صنعت و کشاورزي در راستاي ارتقاي سالمت کارگران، در با توجه به اهمیت ارزیابی آالینده ها و سمو

این دوره سعی بر این است که دانشجویان با سموم مختف در صنعت و در کشاورزي آشنا، از راه هاي جذب، انتشار، 

کی و آگاه و همچنین با روشهاي پایش بیولوژی صنعتمتابولیسم و دفع این سموم و ماندگاري آنها در بدن و در 

  طریقه حفاظت کارگران آشنا گردند. 

  
  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

  آشنایی با سم شناسی آالینده هاي مختلف در مشاغل گوناگون
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
ی مکانیسم اثر، راههاي جذب، انتشار، متابولیسم و دفع برخ - آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات سمی •

ترکیبات شیمیایی پرمصرف در صنعت و کشاورزي و روشهاي ارزیابی بیولوژیکی، مواجهه با این ترکیبات و 

  طرق حفاظت کارگران در برابر آنها.

  مواد سمی در بدن ، متابولیسم و دفعتوزیعآشنایی دانشجویان با چگونگی جذب،  •

  زاآشنایی دانشجویان با سرطان و مواد شیمیایی سرطان •

 با روشهاي ارزیابی بیولوژیکیآشنایی  •

 آشنایی با مواجهه با ترکیبات شیمیایی •

 

 آشنایی با طرق حفاظت کارگران در برابر ترکیبات شیمیایی •
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  آشنایی دانشجویان با تعیین سمیت با استفاده از آزمایشات حیوانی •

 ها و بخاراتآشنایی دانشجویان با اثرات سمی حالل •

 فلزات سنگین  آشنایی دانشجویان با اثرات سمی •

  آشنایی دانشجویان با اثرات سمی آفت کشها •

  
  
  
  

  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  -----------------  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  
 

  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد

  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ------آزمون میان ترم      نمره درصد %٦٥آزمون پایان ترم      
 نمره درصد %٣٠انجام تکالیف        نمره درصد %٥شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی

  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): همنابع پیشنهادي براي مطالع
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
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ü اینترنتی 

  
 

  منابع فارسی:
ü چاپی 

  
 

ü اینترنتی 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

مواد شیمیایی سرطانزا و طبقه بندي از دیدگاه  تاریخچه سم شناسی،  1
  سازمان هاي مختلف،

  اشتري نژاد

 اشتري نژاد  زنگري اصول و مفاهیم کلی سم شناسیبا  2

 اشتري نژاد  ارزیابی خطر  3

  انواع تداخالت مواد شیمیایی در بدن و دوزها و سم شناسی  4
  توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک،

 اشتري نژاد

 اشتري نژاد  ارزیابی مواد خطرناك محیط کار (فیزیکی و شیمیایی)  5

 اشتري نژاد  سم شناسی حالل هاي آلی  6

 اشتري نژاد  سم شناسی فلزات سنگین  7

 اشتري نژاد  سم شناسی فلزات سنگین  8
 اشتري نژاد  سم شناسی آفت کش ها  9
 اشتري نژاد  سم شناسی آفت کش ها  10
11  PAH  اشتري نژاد 
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12  PAH  اشتري نژاد 
 اشتري نژاد  استرس اکسیداتیو  13
 اشتري نژاد    14

و  15،16
17  

 اشتري نژاد  جویانسمینار دانش

 


