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 بهداشت  دانشکده

  غذایی هداشت و ایمنی موادببهداشت  گروه آموزشی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 بهداشت حرفه ایرشته تحصیلی:  سم شناسی عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  نظرینوع واحد درسی: 

 4 ترم تحصیلی:  :کارورزی کارآموزی:   عملی: 2نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 34نظری: 

 37کد درس:

 

 پیشنیاز:

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1397 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سم شناسی رشته تحصیلی:  رعنا دیزجیخانوادگی: نام و نام 

 استادیاررتبه علمی:  PhD: مقطع تحصیلی

        dizaji@zums.ac.ir                        پست الکترونیک: شماره تماس: 
 

    دانشکده بهداشت آدرس محل کار:

  دکتر عظیمینام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

تاریخ تدوین طرح  :هروش برگزاری برنام

 01/12/1398:درس
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

25/09/1399 

 اهداف آموزشی

 تاثیر سموم بر اندام هاو  سم شناسی اصول آشنایی دانشجویان با   هدف کلی:
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 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 د.نطبقه بندی سم شناسی را بیان کنو  دنسم شناسی را تعریف کن .1

 د.نو رابطه آن با دوز را بیان کنسمیت انتخابی   ،تعریف سم .2

 د.نشرح ده سم سازی یا فعال سازی را .3

 د.نسمیت حاد و مزمن را شرح ده .4

 د.نعوامل موثر بر سمیت را نام ببر .5

 د.نرا بیان کنپاسخ -علت بررسی رابطه دوز .6

 انواع مسیرهای مواجهه با سموم را بیان کنند. .7

 د.نانواع مطالعات سمیت و هدف هر یک را بیان کن .8

 را بیان کنند.انواع مطالعات تجربی و اصول آزمایشهای حیوانات آزمایشگاهی  .9

 د.نتداخالت ترکیبات شیمیایی را بیان کن .10

 د.نرا بیان کن سمیت بروزمراحل  .11

 د.نتوکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک را شرح ده .12

 د.نشرح دهجذب، توزیع، متابولیسم و دفع را  .13

 د.نتاثیر عوامل داخلی و خارجی بر سمیت بیان کن .14

 د.نتشکیل سم نهایی را بیان کن .15

 د.نبرای بدن را بیان کن نتیجه متابولیسم .16

 سیستم تنفسی را شرح دهند.مکانیسم اثر و تاثیر سموم بر  .17
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 اهمیت کبد در سمیت مواد و تاثیر سموم بر کبد را بیان کنند. .18

 تاثیر سموم بر کلیه و علل آسیب پذیر بودن  کلیه را در برابر سموم بیان کنند. .19

 ن کنند.تاثیر سموم بر اعصاب و طبقه بندی سموم عصبی را بیا .20

 با دخانیات و الکل را بیان کنند. مواد  تداخالت مواجهه همزمان .21

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 رصهع

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  نشانگر مشارکت فعال در کالس وحضور و غیاب می شوند و انجام تکالیف  تحویل داده در زمان تعیین شده تکالیف

 باشد.

 ند.تکالیف در کالس بصورت بحث گروهی مطرح می شو 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
انتظارات: حضور فعال در کالس، رعایت کامل نظم و انضباط، انجام به موقع تکالیف، حضور به موقع در جلسه آزمون در حین ترم و 

 پایان ترم

 مجاز است.مرتبه 2در موارد ضروری و تا حداکثر  قابل قبول نیست. ارسال تکالیف با تاخیرمجازها:  

 ارسال تکلیف بطور گروهی و مشترک قابل قبول نیست. دیتها:محدو

  

 

 

 فهرست منابع درسی

 حمد عمومی نوشته دکتر جالل پورا کتاب سم شناسی 

 (دانشگاه علوم پزشکی تهران، ناشر:دانشکاه علوم پزشکی و سم شناسی ،)قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی

 خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 

 

 

 زشیابیروش ار

 گسترده پاسخ
کوته 

 پاسخ
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ، 20 ینمره: نظر 20) ازبارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 4: تکالیف کالسی نمره 2: حضور و مشارکت فعال

 نمره  14  :دوره /امتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم نمره ... کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات نوان جلسه ع

  سم شناسیو مقدمه  تاریخچه  1

  انواع مواد سمی و راه های تماس با سموم 2

  و دیدگاه های مختلف آن سم شناسیمفاهیم   3

  مفهوم و رابطه دوز پاسخ 4

  انواع آزمایشهای سم شناسی و اهداف آن 5

  اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 6

  توکسیکودینامیک 7

  توکسیکوکینتیک )جذب، توزیع و دفع( 8

  متابولیسم 9

  تداخالت مواجهه همزمان مواد شیمیایی ، سیگار و مخدر ها 10

  "کبد و کلیه"سمیت ارگان هدف  11

  "تنفس و پوست" سمیت ارگان هدف  12

  "و خون اعصاب" سمیت ارگان هدف  13

  یمواجهه با مواد شیمیای شاخص ها و استاندارد 14

  اصول پایش بیولوژیک 15

16   

17   

18   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 


