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  داروسازي دانشکده

  فارماکولوژي وتوکسیکولوژيگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس
  داروسازي دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:  نانوتوکسیکولوژي عنوان واحد درسی:

  دکتري تخصصی نانوفناوري رشته تحصیلی:  اختصاصی نوع واحد درسی:
  دکترا مطقع تحصیلی:  کارورزي:  کارآموزي:  -عملی:  2 نظري:  تعداد واحد

  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  کارورزي:  کارآموزي:  -عملی:  34 نظري:  تعداد ساعت       
        2  ندارد  نیاز: پیش  کد درس:

  سایر:  سایر:
  مشخصات مسؤل درس

  اسیسم شن رشته تحصیلی:  سیدجمال حسینیدکتر نام و نام خانوادگی:
  یاردانش رتبه علمی:  .Ph.Dمقطع تحصیلی:

 mhosseini@zums.ac.irپست الکترونیک:  09125030167شماره تماس:
   دانشکده داروسازي  محل کار:

 دکترو  ملیحه پارسا، دکتر مینا اسالمبولچیلردکتر دکتر مریم نوبرانی ، محمد رضا اسکندري ، دکتر نام و نام خانوادگی مدرس(مدرسان): 
  ،سید جمال حسینی

  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  تاریخ تدوین طرح درس:  نحوه برگزاري دوره:

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ   16/9/1398  ترکیبی  مجازي  حضوري
            

  اهداف آموزشی

سمیت دارو و ترکیبات ، بررسی مکانیزمهاي موضوعات پایه سم شناسی  زمینه  در فراگیران دانش سطح ارتقاء هدف کلی:
  شیمیایی
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 آموزشی انتظار می رود فراگیر(ان) قادر باشند: جلسه پایان در رود می انتظار اهداف اختصاصی (رفتاري): .1

 حیطه شناختی:  .2

  دانشجو بتواند: مچهارتا  اولمی رود در پایان جلسه انتظار 
 داندرفتار وابسته به رفتارهاي نانومواد را بو  نانوتوکسیکولوژيتعریف  .1
  ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی نانومواد بعنوان واسطه هاي ایجاد کننده اثرات سمی رابداند .2
  را بداند  با سایر ترکیبات نانوموادویژگیهاي تماس ، مدت و فراوانی تماس و تداخل  .3
 را بر میزان سمیت نانومواد رابداند تاثیرات اندازه ذره ، مساحت سطح ، شکل ذره ، ترکیب شیمیایی .4
 شبکه ساختاري ، شیمی سطح ، بارالکتریکی ، انباشتگی نانومواد بر میزان سمیت نانومواد رابداندثیرات تا  .5
 پاسخ را بداند-انواع مطالعات دوز .6
  در حیوانات را بداند نانومواد آزمایشات توصیفی سمیت و شناسایی خصوصیات نانومواد  .7
  بشناسدرا نانومواد ت طراحی روش مطالعه ،  میزان تجویز چگونگی آزمایشات سم شناسی در مطالعات حیوانی را از جه .8
  ، تستهاي تحریک زایی پوستی ، تست هاي آلرژیک معادل سمیت انسانی را بداند  50LD  تست هاي ارزیابی تعیین .9

  مسیرهاي ایجاد سمیت براي فهم بهتر فرایندهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را بداند  .10
 در چارچوب مکانیزمهاي سمیت توجیه نماید. را روز سمیت ناشی از نانوذراتعمومی دخیل در بمکانیزمهاي  .11
 داندرا بدر ارزیابی سمیت نانوذرات بعنوان بازیگر اصلی استرس اکسیداتیو نقش رادیکالهاي آزاد  .12
 را بشناسدناشی از نانوذرات مکانیزمهاي محافظتی در مقابله با شرایط اکسیداتیو استرس  .13
  ایان جلسه پنجم  (توزیع نانوذرات در بدن موجودات زنده) دانشجو بتواند:می رود در پانتظار 
 چگونگی توزیع نانوذرات در بدن موجودات زنده را بداند .1
 در بدن موجودات زنده را بداندموانع انتشار نانوذرات  .2
 در بدن موجودات زنده را بداندسدهاي فیزیولوژیک و آناتومیک نانوذرات  .3
 بافت هاي خاص بدن مثل طحال ، کبد ، مغز استخوان و ..... را بداند جایگزینی نانوذرات در .4
  می رود در پایان جلسه ششم  (برهمکنش نانوذرات با غشاهاي زیستی) دانشجو بتواند:انتظار 
 تعامالت نانوذرات با غشاهاي بیولوژیک را بداند .1
 ذرات را بشناسدپژوهشهاي سلولی در ارتباط با افزایش نفوذپذیري غشا بدلیل حضور نانو .2
 چگونگی ورود نانوذرات کاتیونی به درون سلولها رابداند .3

  ) دانشجو بتواند:کینتیک نانوموادم  (هفتانتظار می رود در پایان جلسه 
 با مواد شیمیایی متفاوت است؟ آیا فارماکینتیک نانومواد .1
 را بداندا و نانولول هاي کربنی انجام شده تا به امروز از جمله فولرین ه پژوهش هاي فارماکینتیک نانومواد .2
  ( سمیت کبدي) دانشجو بتواند: هشتم می رود در پایان جلسهانتظار 
  فیزیولوژي و عملکردهاي سلولهاي مختلف کبد را بداند .1
  انواع صدمات کبدي در مواجهه با سموم شیمیایی مختلف را بشناسد .2
 را بداند  ع آنو انوا در ایجاد صدمات کبدينانومواد فاکتورهاي مختلف موثر  .3
 مکانیزمهاي دخیل در بروز سمیت نانو مواد در بافت کبدي را بشناسد. .4

  (سمیت ریوي) دانشجو بتواند:  نهم و دهمانتظار می رود در پایان جلسه 
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 را بداندساختمان و عملکرد ریه  .1
 هاي هوا را بداند و دفاع سیستم تنفسی در برابر آالینده را بشناسد بر بافت ریه نانوموادعوامل تاثیرگذار  .2
 اثرات رسوب نانوذرات در ریه انسان رابداند .3
 چگونگی تصفیه و احتباس نانوذرات در ریه انسان را بداند .4
 چگونگی جابجایی نانوذرات در ریه انسان را بداند .5
 مکانیزمهاي بیولوژیکی انباشتگی نانوذرات در ریه را بداند .6
 خطر را بدانداستفاده از مدل هاي دوزیمتري ریه در ارزیابی  .7
 سورفاکتانت هاي ریوي و ذرات غیر محلول و قابل تنفس در بررسی هاي درون محیطی آزمایشگاه را بداند .8

  (سمیت کلیوي) دانشجو بتواند:  یازدهمانتظار می رود در پایان جلسه 
 را بداند کلیه و علل آسیب پذیر بودن کلیهآناتومی  .1
 را بداندنانومواد  میت کلیويمکانیزمهاي بیوشیمیایی دخیل در پاتوژنز س .2
 را بداند نانوموادو روشهاي ارزیابی سمیت کلیوي تقسیم بندي سموم کلیوي  .3
 را بداند  کلیهبر آسیب به  نانومواداثرات  .4

  عروقی) دانشجو بتواند:-(سمیت قلبی  دوازدهم و سیزدهمانتظار می رود در پایان جلسه 
 ندرا بدا فیزیولوژي قلب ، اعمال و وظایف قلب .1
 را بداند عروقی-اختالالت در عملکرد قلبی .2
 را بداند نانومواد سمیت قلبی شناخته شده براي مکانیزمهاي عمومی بیوشیمیایی .3

  ) دانشجو بتواند:سلول- برهمکنش نانومواد با ژن( تا شانزدهم  چهاردهمانتظار می رود در پایان جلسه 
 دسی شده را بشناسدسلولی نانوذرات و نانومواد مهن-واکنشهاي ژنی .1
 بداند آزمایشات مربوط به اثر سمی ژنی را .2
 بررسی اثر سمی ژنی نانومواد رابداند .3
 مسمومیت زایی ژنی نانومواد مهندسی شده ، نانومواد بوجود آمده غیر عمدي و نانومواد مهندسی شده را بداند. .4
 واکنش هاي نانومواد بر اجزاي سلولی و ژنتیکی را بداند .5
 را بداند بی سمیت نانوذرات در شرایط برون تن و درون تنروشهاي ارزیا .6
   : بتواند دانشجو )اشکال رفع(هفدهم جلسه درپایان رود می انتظار

 درا بدان سمیت نانوموادپاسخ ، انواع سمیت هاي بافتی  و مکانیزم بروز –دید کلی از سم شناسی ، منحنی دوز 
 مطالعه و استاد توسط شده معرفی آموزشی منابع تهیه به نسبت س،کال در شده ارائه مطالب بر عالوهحیطه عاطفی:  .3

  .کند شرکت کالسی مباحث در سؤال طرح باو کند مبادرت آن،

   اخیر درس ارتباط بین دروس مرتبط با کارگیري به نحوةحیطه روانی حرکتی:  .4



٤ 
 

  روش هاي تدریس: 

                                        کارگاه آموزشی                                                              نمایش عملی                                                            ایفاي نقش                                                                            بحث گروهی                                                                           پرسش و پاسخ                                                               سخنرانی

                                   Bedside teaching                                                                                     شبیه سازي شده             بیمار 

     سایر( بنویسید):                

  مواد و وسایل آموزشی:
   اسالید پاورپوینت ، فیلم هاي آموزشی ، وایت بورد ، پروژکتور

  تجارب یادگیري (حین تدریس):
  شرکت در بحثهاي کالسی ، پرسش و پاسخ هاي کالسی 

  س):تکالیف یادگیري( بعد تدری
  موضوعات جلسات ارائه یکسري سواالت مرتبط با جلسه تدریس در تکمیل 

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس
، انجام  و ابهامات مرتبط با آموزش سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضور انتظارات:

  تعیین شده ، حضور به موقع در جلسه ارزشیابی برنامه ، ارائه انتقادات و پیشنهاد جهت ارتقا کیفیت تدریس به موقع و مناسب تکالیف آموزشی 
  ، خوردن و آشامیدن در کالس (در صورت نیاز) )نیاز صورت در( کالس از خروج و ورود: مجازها

  ، مطالعه مطالبی غیر از درس حاضر آموزش حین در میدنآشا و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:
  

  ):/بالینی/عرصههاي ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
  

 فهرست منابع درسی:
Casarett and Doull’s Toxicology, The basic science of poisons ; Eighth edition  
Ernest Hodgson, A textbook of modern toxicology, Third edition 
 

  روش ارزیابی:
  مشاهده عملکرد

  (چک لیست) 
  مصاحبه 
  آزمون کتبی  ( شفاهی)

    
  عینی  تشریحی

گسترده 
  پاسخ

  کوته پاسخ
   

  چند گزینه اي
   

  جورکردنی
   

  صحیح / غلط
   

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  ... می باشد).20، برابر ...20( نمره قبولی از    
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 با نظر اساتیدحضور و غیاب کالسی: 

نمره و هر تاخیر  0,5به ازاي هر غیبت 
  نمره کسر می شود 0,25

خصیص نمره تمشارکت کالسی:
  مثبت حسب مورد

خصیص نمره مثبت ت و پروژه: عملی انجام تکالیف
  با نظر استاد مربوطه حسب مورد

: برگزار نخواهد امتحان پایان ترم   حسب سلیقه استاد محترم: کوئیز
  شد

  20 :یان ترم امتحان پا
 

 ه:جدول زمانی ارائه برنام

شماره 
  جلسه

روز 
  ارائه

تاریخ  
  ارائه

ساعت 
  ارائه

مدرس   عنوان جلسه
  (مدرسان)

 12-10 21/11/98  دوشنبه  1
 در پژوهش هاي توکسیکولوژيو کاربرد نانوذرات کلیات 

 
 دکتر حسینی

شنبهچهار  2  دکتر حسینی سم شناسی نانوموادویژگیهاي فیزیکوشیمیایی در  بررسی  10-12  12/98 5 

 دکتر حسینی )1سمیت نانومواد در مطالعات سم شناسی (مکانیزمهاي بررسی  12-10 12/12/98 دوشنبه  3

هشنبسه   4  دکتر حسینی )2سمیت نانومواد در مطالعات سم شناسی ( مکانیزمهايبررسی  10-12 19/12/98 

81/1/9139 دوشنبه  5  دکتر نوبرانی ادتوزیع زیستی نانومو 10-12 

25/1/9139 دوشنبه  6  دکتر نوبرانی برهمکنش نانوذرات با غشاهاي زیستی 10-12 

1/2/1399 دوشنبه  7  دکتر نوبرانی  کینیک نانومواد 10-12 

8/2/9139 دوشنبه  8  دکتر اسکندري سمیت کبدي نانومواد 10-12 

15/2/9139 دوشنبه  9  اسکندريدکتر   )1( سمیت استنشاقی نانومواد 10-12 

22/2/1399 دوشنبه  10  دکتر اسکندري  )2( سمیت استنشاقی نانومواد 10-12 

29/2/1398 دوشنبه  11  دکتر اسالمبولچیالر کلیوي نانومواد سمیت 10-12 

5/3/9139 دوشنبه  12  دکتر اسالمبولچیالر )1( نانومواد عروقی - سمیت قلبی 10-12 

12/3/9139 دوشنبه  13  دکتر اسالمبولچیالر )2( نانومواد وقیعر - سمیت قلبی 10-12 

19/3/9139 دوشنبه  14  دکتر پارسا )1سلول (- برهمکنش نانومواد با ژن 10-12 

26/3/9139 دوشنبه  15  دکتر پارسا )2سلول (- برهمکنش نانومواد با ژن 10-12 

2/4/9139 دوشنبه  16  دکتر پارسا )3سلول (- برهمکنش نانومواد با ژن 10-12 

9/4/9139 دوشنبه  17  (همه اساتید) سمینار 10-12 

  23/04/1399تاریخ امتحان پایان ترم:             18
 


