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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  بهداشت حرفه اي - ارشدکارشناسی  حصیلی:ت يرشتهو مقطع ي بهداشت حرفه ا گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:
 ندارد یش نیاز:پ     د: نظرينوع واح          2تعداد واحد: سم شناسی شغلی نام درس: 
  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:      13-15:ساعت یکشنبه     :روز 4گزاري کالس: زمان بر

  دکتر اشتري نژاد مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر اشتري نژادمسئول درس:  نفر 12تعداد دانشجویان:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

ورزي در راستاي ارتقاي سالمت کارگران، در این دوره سعی بر با توجه به اهمیت ارزیابی آالینده ها و سموم مختلف در صنعت و کشا

این است که دانشجویان با سموم مختف در صنعت و در کشاورزي آشنا، از راه هاي جذب، انتشار، متابولیسم و دفع این سموم و 

  ران آشنا گردند. آگاه و همچنین با روشهاي پایش بیولوژیکی و طریقه حفاظت کارگ صنعتماندگاري آنها در بدن و در 

  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
مکانیسم اثر، راههاي جذب، انتشار، متابولیسم و دفع برخی ترکیبات شیمیایی  -آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات سمی •

  گران در برابر آنها.پرمصرف در صنعت و کشاورزي و روشهاي ارزیابی بیولوژیکی، مواجهه با این ترکیبات و طرق حفاظت کار

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

  زاآشنایی دانشجویان با سرطان و مواد شیمیایی سرطان •

 آشنایی با روشهاي ارزیابی بیولوژیکی •

 آشنایی با مواجهه با ترکیبات شیمیایی •

 شیمیایی آشنایی با طرق حفاظت کارگران در برابر ترکیبات •

  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 •
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 ٢

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .بداندرا  سم شناسی تاریخچه -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (مرتبط با بهداشت حرفه اي  سازمان هاي مهم -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( نقش و اهمیت و ضرورت وجودي سم شناسی شغلی -
  . (هدف شناختی)توضیح دهدرا مرتبط با بهداشت حرفه اي  وظایف سازمان هاي مهم -

  
  ي مطالببندي ارائهنزمال جدو

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــواد  تاریخچــه ســم شناســی،  120 م
شیمیایی سرطانزا و طبقه بندي از 

  دیدگاه سازمان هاي مختلف،

تاریخچه سـم  -
  شناسی

مواد شـیمیایی  -
سرطانزا و طبقه 
بندي از دیدگاه 
ــاي  ــازمان ه س

 مختلف،
زمانهاي مهم سا -

ــــا  ــــرتبط ب م
بهداشت حرفـه 

  اي

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. بازنگري اصول و مفاهیم کلی سم شناسی -
 شناختی)هدف کند. ( تعریفرا اصطالحات مهم متداول سم شناسی  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( همیت و ضرورت وجودي سم شناسی شغلینقش و ا -
- LD50 ،LC50 ،TD50 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) و غیره  

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس
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 ٣

بازنگري اصول و مفـاهیم کلـی   120
  سم شناسی

نقـــش و اهمیـــت و ضـــرورت 
  اسی شغلیوجودي سم شن

مفهــــوم و کــــاربرد برخــــی 
اصطالحات مهم متداول در سم 

  شناسی

اصول و مفـاهیم کلـی 
  سم شناسی

اهمیت و ضرورت سـم 
  شناسی 

اصطالحات متداول در 
  سم شناسی
  پاسخ-ارتباط دوز

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  :سوماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .خطر را تعریف کند ارزیابی -
 شناختی)هدف کند. ( پایش بیولوژیک و بیومارکر را تعریف -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( حدود مجاز مواجهه شغلی -
 با انواع تجهیزات حفاظت فردي آشنا شود. (هدف شناختی) -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 ارزیابی خطر   ارزیابی خطر  120
ــــک و  ــــایش بیولوژی پ

 بیومارکر
ــه  ــاز مواجه ــدود مج ح

 شغلی
انـــــواع تجهیـــــزات 

  حفاظت فردي

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  
  
  

  :مچهاراهداف رفتاري جلسه 
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 ٤

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ذکر نماید.را در بدن  تداخالت مواد شیمیایی -
 شناختی)هدف کند. (تعریف  را توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (راههاي جذب، توزیع، متابولیسم و دفع مواد گزنوبیوتیک را -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) بدن را درمختلف  سموم جذب، توزیع، متابولیسم و دفع -

  ي مطالبارائهبندي جدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

 انواع تداخالت مواد شیمیایی  120
 در بدن و دوزها و سم شناسی

توکســـــــــــــیکوکینتیک و 
  توکسیکودینامیک، 

ـــــواد  ـــــداخالت م ت
  شیمیایی

ــــیکوکینتیک و  توکس
  توکسیکودینامیک

راههاي جذب، توزیـع، 
  عمتابولیسم و دف

  

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  

  :مپنججلسه اهداف رفتاري 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.مواد شیمیایی سرطانزا  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( عوامل خطر شیمیایی -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( عوامل خطر فیزیکی -
 شناختی)هدف هرست کند. (را ف گردوغبارات سمی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( عوارض جانبی ایجاد شده توسط هر یک از عوامل خطر -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ارزیابی مواد خطرنـاك محـیط   120
  کار (فیزیکی و شیمیایی)

  فیزیکی عوامل خطرناك
ـــــل ـــــاك  عوام خطرن
  شیمیایی

  آزمون کتبی  سخنرانی
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 ٥

  گردوغبارات سمی
          
          

  
  

  :ششماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.در صنایع مختلف  آلی انواع حالل -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (با سمیت باال  حالل هاي آلی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( حالل هاي آلی وکینتیک و توکسیکودینامیکتوکسیک -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) مسمومیت بدست آمده از حالل هاي آلی -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

در  حالل هاي آلـیانواع   سم شناسی حالل هاي آلی  120
  صنایع مختلف 

ــی ــاي آل ــالل ه ــا  ح ب
  سمیت باال

ــــــیکوکینتیک و  توکس
توکسیکودینامیک حالل 

   هاي آلی
ـــت  ـــمومیت بدس مس
  آمده از حالل هاي آلی

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  
  

  :و هشتم تمفهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.مختلف  در صنایع فلزات سنگین -
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 ٦

 شناختی)هدف را فهرست کند. (راه هاي ایجاد مسمومیت با فلزات مختلف منابع و  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (فلزات سنگین  توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک -
  ل کند. (هدف شناختی)تجزیه و تحلیعالیم بالینی  دبر حسب ایجارا  مسمومیت حاصله از فلزات مختلف -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  8و  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــنگین در   سم شناسی فلزات سنگین  240 ـــزات س فل
  مختلف صنایع

ایجــاد  راه هــا و منــابع
مســمومیت بــا فلــزات 

  مختلف
ــــــیکوکینتیک و  توکس
ـــــــیکودینامیک  توکس

  گینفلزات سن
مســمومیت حاصــله از 

  فلزات مختلف

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :و دهم منهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 ٧

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. طبقه بندي آفت کش ها -
 ختی)شناهدف را فهرست کند. (راه هاي مواجهه، جذب، توزیع و دفع هر آفت کش  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( سمیت آفت کش هاي مختلف -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) سمیت آفت کش ها را بر حسب عالیم بالینی -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10و  9جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بندي آفت کش طبقه   سم شناسی آفت کش ها  240
  ها

راه هــــاي مواجهــــه، 
جــذب، توزیــع و دفــع 

  هر آفت کش
سمیت آفت کش هاي 

  مختلف
عالیــــــم بــــــالینی 
ــت  ــا آف ــمومیت ب مس

  ي مختلفکش ها

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  :و دوازدهم یازدهماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  ید.را ذکر نما PAHتعریف و منابع  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( PAHراه هاي مواجهه، جذب، توزیع و دفع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( PAHاثرات سمی مواجهه با  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) PAHصنایع مختلف را از نظر مواجهه با  -
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 ٨

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12و  11جلسه

  یقه)مدت زمان(دق
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

240  PAH  تعریف و منابعPAH  
راه هــــاي مواجهــــه، 
جــذب، توزیــع و دفــع 

PAH  
اثرات سمی مواجهه با 

PAH  
تجزیه و تحلیل صنایع 
مختلف از نظر مواجهه 

   PAHبا 

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  :دهمسیزاهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. استرس اکسیداتیوتعریف  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( عوامل شیمیایی و فیزیکی موثر در ایجاد استرس اکسیداتیو -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (موثر بر ماکرومولکول هاي بدن  انواع بیومارکرهاي استرس اکسیداتیو -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ید بیومارکرها را مسیرهاي تول -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

تعریــــف اســــترس   استرس اکسیداتیو  120
  اکسیداتیو

ـــیمیایی و  ـــل ش عوام
فیزیکی موثر در ایجاد 

  استرس اکسیداتیو

  آزمون کتبی  سخنرانی
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 ٩

ـــواع بیومار ـــاي ان کره
اســـترس اکســـیداتیو 
موثر بر مـاکرومولکول 

  هاي بدن
ــــد  ــــیرهاي تولی مس

  بیومارکرها
  

          
          

  
  
  

  :چهاردهم، پانزدهم و شانزدهماهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.سموم مختلف در صنایع مختلف  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (سموم مختلف را در انواع صنایع مواجهه، جذب، توزیع و دفع  راه هاي -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (مکانیسم سمیت انواع مواد در بدن  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مواجهه با سموم را در انواع صنایع  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  16و  15، 14جلسه

  ان(دقیقه)مدت زم
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

نحــــوه پرزنیشــــن و   ارائه توسط دانشجویان    سمینار دانشجویان  360
  تسلط به موضوع

          
          

  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشینامهواحد بر

 (Lesson Plan)درس  حطر
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