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

  
بهداشت  - کارشناسی ناپیوسته حصیلی:ت يرشتهو مقطع  بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:         بهداشت دانشکده:
  حرفه اي

  گاهیتجزیه دست یش نیاز:پ     د: نظرينوع واح          1تعداد واحد: سم شناسی شغلی نام درس: 
  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:      10-12 :ساعتسه شنبه :روز 5زمان برگزاري کالس: 

  دکتر اشتري نژاد مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر اشتري نژادمسئول درس:  نفر 22تعداد دانشجویان:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

نعت و کشاورزي در راستاي ارتقاي سالمت کارگران، در با توجه به اهمیت ارزیابی آالینده ها و سموم مختلف در ص

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

متابولیسم و دفع این سموم و ماندگاري آنها در بدن و در محیط آگاه و همچنین با روشهاي پایش بیولوژیکی و 

  فاظت کارگران آشنا گردند. طریقه ح

  
  

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

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

  .کارگران در برابر آنها

  آشنایی دانشجویان با چگونگی جذب و توزیع مواد سمی در بدن -

  هاي دفع آنان از بدنآشنایی دانشجویان با مراحل بیوترانسفورماسیون مواد سمی و راه -

  زاآشنایی دانشجویان با سرطان و مواد شیمیایی سرطان -

 آشنایی با روشهاي ارزیابی بیولوژیکی -

 ا مواجهه با ترکیبات شیمیاییآشنایی ب -
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 آشنایی با طرق حفاظت کارگران در برابر ترکیبات شیمیایی -

  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 -

  ات سمی آفت کشهاآشنایی دانشجویان با اثر -

  

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: 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  یف سازمان هاي مهموظا -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  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،

سـم  تاریخچه -
  شناسی

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

 مختلف،
سازمانهاي مهم  -

ــــا  ــــرتبط ب م
بهداشت حرفـه 

  آزمون کتبی  سخنرانی
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  اي
          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه دوم:

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

  2جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  یارزشیاب  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

بازنگري اصول و مفـاهیم کلـی   120
  سم شناسی

نقـــش و اهمیـــت و ضـــرورت 
  وجودي سم شناسی شغلی

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 (  .ارزیابی خطر را تعریف کند -
 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
پــــــــایش  -

  آزمون کتبی  سخنرانی
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ـــک و  بیولوژی
 بیومارکر

حــدود مجــاز  -
مواجهـــــــه 

 شغلی
انـــــــــواع  -

ــــزات  تجهی
ـــــت  حفاظ

  فردي
          
          

  
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.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 سموم را در تابولیسم و دفعراههاي جذب، توزیع، م -

  ي مطالببندي ارائهجدول 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، 

ـــــداخالت  ـــــواد ت م
  شیمیایی

ــــیکوکینتیک و  توکس
  توکسیکودینامیک

راههاي جذب، توزیـع، 
  متابولیسم و دفع

  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. PAHتعریف  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( PAHانواع  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( PAHاي مواجهه با راه ه -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( PAHتوکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

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

ـــک   90 ـــیکلیک آروماتی ـــی س پل
  هیدروکربن ها

  تعریف
  انواع

  مواجهه راههاي
ــــــیکوکینتیک و  توکس

  توکسیکودینامیک

  آزمون کتبی  سخنرانی

          
          

  
  

  :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 یک و توکسیکودینامیکتوکسیکوکینت -
  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

  آزمون کتبی  سخنرانیدر  حالل هاي آلـی انواع  سم شناسی حالل هاي آلی  90
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  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

          
          

  
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.لف مخت فلزات سنگین در صنایع -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (راه هاي ایجاد مسمومیت با فلزات مختلف منابع و  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (فلزات سنگین  توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک -
  ناختی)تجزیه و تحلیل کند. (هدف شعالیم بالینی  دبر حسب ایجارا  مسمومیت حاصله از فلزات مختلف -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــنگین در   سم شناسی فلزات سنگین  90 ـــزات س فل
  مختلف صنایع

ایجــاد  راه هــا و منــابع
مســمومیت بــا فلــزات 

  مختلف
ــــــیکوکینتیک و  توکس
ـــــــیکودینامیک  توکس

  فلزات سنگین
از مســمومیت حاصــله 

  آزمون کتبی  سخنرانی
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  فلزات مختلف
          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

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

طبقه بندي آفت کش   سم شناسی آفت کش ها  90
  ها

، راه هــــاي مواجهــــه
جــذب، توزیــع و دفــع 

  هر آفت کش

  آزمون کتبی  سخنرانی
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سمیت آفت کش هاي 
  مختلف

عالیــــــم بــــــالینی 
ــت  ــا آف ــمومیت ب مس

  ي مختلفکش ها
          
          

  


