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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتهو مقطع   بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای حصیلی:ت

 دارد از:یش نیپ   عملی د:نوع واح  1        تعداد واحد: سم شناسی کاربردینام درس: 

 آزمایشگاه سم شناسی مکان برگزاری:   11-11 :ساعت شنبه زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر اشتری نژاد مسئول درس: 11 تعداد دانشجویان:

 دکتر اشتری نژاد

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شهای بررسی سمیت مواد بر روی حیوان آزمایشگاهی، سلول در این دوره سعی بر این است که دانشجویان با انواع رو

 .دنو پایش بیولوژیک در نتیجه مواجهه شغلی آشنا شو
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 پایش بیولوژیک مواجهه شغلی با سموم مختلف بر روی حیوان آزمایشگاهی، سلول و انسان

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

زمایشگاهی و روش های بهره برداری از آنها در شناسایی عوامل زیان آشنایی با اصول کار حیوانات آ -1

 آور محیط کار

 مقید کردن حیوان، آموزش روش های تهیه نمونه های بیولوژیکی ادرار، مدفوع و خونگیری -1

 انجام مداخله در حیوان آزمایشگاهی با غلظت های مختلف سموم -1

 یبیهوش کردن و تشریح اندام ها در حیوان آزمایشگاه -4

 سه میزان انتشار ملکول ها از غشای سلول بر اساس سایز مولکولیمقای -1

 اندازه گیری کراتینین در ادرار با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری -6

 پایش بیولوژیکی مواجهه شغلی با تولوئن -7

 اندازه گیری مس ادرار به روش استاندارد افزایشی -8

 
 

 های تدريس:شیوه
         پرسش و پاسخ   ه ریزی شدهسخنرانی برنام   سخنرانی

          

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 انجام کار عملی– )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 نوشتن گزارش کار و تحقیق کالسی

 

 وسايل کمک آموزشی:   
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 حیوانات آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاه ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 کار عملی )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :لیسیمنابع انگ -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

آشنایی با اصول کار حیوانات آزمایشگاهی و روش های بهره برداری  1

 از آنها در شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

 دکتر اشتری نژاد

دن حیوان، آموزش روش های تهیه نمونه های بیولوژیکی مقید کر 2

 ادرار، مدفوع و خونگیری

 نژاد یدکتر اشتر

 نژاد یدکتر اشتر انجام مداخله در حیوان آزمایشگاهی با غلظت های مختلف سموم  3

 نژاد یدکتر اشتر بیهوش کردن و تشریح اندام ها در حیوان آزمایشگاهی 4

کول ها از غشای سلول بر اساس سایز مقابسه میزان انتشار مل 5

 مولکولی

 

 نژاد یدکتر اشتر

 نژاد یدکتر اشتر اندازه گیری کراتینین ادرار  6

 نژاد یدکتر اشتر پایش بیولوژیکی مواجهه شغلی با تولوئن 7

 نژاد یدکتر اشتر اندازه گیری مس ادرار به روش استاندارد افزایشی 8

...   
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....   
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