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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

سم شناسی و پایش  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 بیولوژیک
 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:

 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: واحد 2: تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

دانشجویان کارشناسی  تعداد گروه هدف:

رشته مهندسی بهداشت و ناپیوسته پیوسته 

 حرفه ای و ایمنی کار

 ساعت نظری( 34یک نیمسال ) :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس

 99-1400نیمسال اول سالتحصیلی 

مهندسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

کارشناسی  -بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 پیوسته

 10/10/1399لغایت  20/6/1399زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 mheidari1360@gmail.com 09113203058 01333824456 دانشیار حیدری محمود

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

--- --- --- --- --- --- 

      

 

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1

ر ارگران، دالمت کس یارتقا یدر راستا یها و سموم مختلف در صنعت و کشاورز یندهآال یابیارز یتبا توجه به اهم

  یاز  راه  هآشنا،  ا  یبا  سموم  مختف  در  صنعت  و  در  کشاورز  یاناست  که  دانشجو  ینبر ا یدوره سع ینا

 یبا روشها ینآگاه و همچن آنها در بدن و در صنعت دگاریسموم  و مان  ینو  دفع  ا  یسمجذب،  انتشار،  متابول

 دران آشنا گردنحفاظت کارگ یقهو طر یولوژیکیب یشپا
 

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 آشنایی با اصول سم شناسی شغلی و پایش بیولوژیکی
 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 آشنایی با اصول، مقدمات، تعاریف، اهمیت و ضرورت سم شناسی -1

 توکسیکوداینامیک سموم آشنایی با توکسیکوکینتیک و -2

 مکانیسم اثر و سم شناسی ارگان های هدف -3

 نآشنایی دانشجویان با چگونگی جذب، توزیع، متابولیسم و دفعمواد سمی در بد -4

 آشنایی با پایش بیولوژیک، شاخص های مواجه و اثر بیولوژیکی -5

 آشنایی با شاخص ها و استاندارد های مواجهه و طبقه بندی سموم -6

 برد آنآشنایی با اصول سم شناسی تجربی و کار -7

 پاسخ و شاخص های سم شناسی-ی دوزمنحنی ها -8

ی ترکیبات مکانیسم اثر، راههای جذب، انتشار، متابولیسم و دفع برخ-آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات سمی -9

فاظت ین ترکیبات و طرق حشیمیایی پرمصرف در صنعت و کشاورزی و روشهای ارزیابی بیولوژیکی، مواجهه با ا

 کارگران در برابر آنه
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 99-1400 اول سالتحصیلينیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
تاریخچه، تعاریف، اهمیت و 

 ضرورت سم شناسی بندی سموم
 3/7/99 29/6/99 ایرسانهچند   دكتر محمود حیدري

2 
 سموم طبقه بندی

 10/7/99 5/7/99 ایچند رسانه  ″

3 
 پاسخ-دز منحنی های 

 16/7/99 12/7/99 ایچند رسانه  ″

4 
 ویژگیهای) توکسیکودینامیک

سموم و تاثیرآنها بر  اختصاصی
 (بدن

″ 
 24/7/99 19/7/99 ایچند رسانه 

5 
توکسیکوکینتیک )جذب و توزیع 

 (سموم
 1/8/99 27/7/99 ایچند رسانه  ″

6 
تغییرات زیستی و ) کسیکوکینتیکتو

 م(متابولیسم، تجمع و دفع سمو
 8/8/99 3/8/99 ایچند رسانه  ″

7 
تداخالت مواجهه هم زمان با مواد 

 شیمیایی
 15/8/99 10/8/99 ایچند رسانه  ″

8 
 برد آنربی و کارجسم شناسی ت

 22/8/99 17/8/99 صوتی  ″

9 
 ول پایش بیولوژکیاص

 29/8/99 24/8/99 صوتی  ″

10 
 نشانگرهای پایش بیولوژیکی

 6/9/99 1/9/99 صوتی  ″

11 
سموم و مواد سمیت  شاخص های

 شیمیایی
 6/9/99 1/9/99 صوتی  ″

12 
آسیب های )بر اساس ارگان هدف 

 (کبدی
 6/9/99 1/9/99 صوتی  ″

13 
مکانیسم های سمیت آالینده ها بر 

آسیب های )ن هدف اساس ارگا
 ، عصبی و تنفسی(کلیوی

″ 
 13/9/99 8/9/99 صوتی 

14 
مواد  نیمه کمی ارزیابی ریسک

 شیمیایی
 20/9/99 15/9/99 صوتی  ″

15 
 ارزیابی ریسک کمی مواد شیمیایی

 27/9/99 22/9/99 صوتی  ″

16 
 شاخص های ارزیابی مواجهه سموم

 4/10/99 29/10/99 ایچند رسانه  ″
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ و منابع اصلیمحتوای 

 اسخ به پرسش ها، پتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ بیشتر مطالعه منابع

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ تمرین ها

    √  تاالر گفتگو

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ طرح سوال

 ، پاسخ به پرسش هاحتوا سازی و آزمونتدریس، م فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ سواالت متداول

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ آزمون

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت  √  اتاق گفتگو

 ، پاسخ به پرسش هاتوا سازی و آزمونتدریس، مح فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ کالس آنالین

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت  √  اخبار

    √  نظرسنجی

    √  خود آزمون

 ، پاسخ به پرسش هاتدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ هاتکالیف و پروژه

 

 از طریق  روش برگزاري آنالین لطفاً در خصوص كالس(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 برگزار گردید. Sky roomاز طریق سامانه چهارجلسه کالس از هفته اول آذر تا هفته اول دیماه بصورت وبیناری )مدت زمان یک ساعت و نیم برای هر جلسه ( 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 شاه طاهری سید جمال الدین، سم شناسی شغلی، انتشارات برای فردا .1
 سم شناسی شغلی با رویکرد پایش بیولوژیکی، سارا کریمی، منیره خادم، سمیرا برکات .2

 

3- Patty's industrial toxicology, Bingham E 

 :بیشتر مطالعه منابع

 نوع محتوا
  فیلم اتوران اسکورم انیمیشنپاورپوینتتصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  دسایر موار   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 مهلت پاسخ دانشجویان شرح تکلیف

ک فیدب

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 
شاخص های تمرین های مبحث  تمرین

 تمرین(  5) مواجهه

در پایان هر جلسه 

 تدریس و تا جلسه بعد

تسلط بر محاسبات و  

 مباحث

2 
تمرین بخش ارزیابی ریسک کمی  تمرین

 تمرین(  1) سموم

در پایان هر جلسه 

 تدریس و تا جلسه بعد

تسلط بر محاسبات و  

 مباحث

3 

یک عنوان تحقیق در خصوص روش  پروژه

 های پایش بیولوژیک سموم

از ابتدای ترم تا آخرین 

 جلسه کالس

آشنایی با کاربرد  

مباحث دینامیک 

گازها و آئروسل ها 

 در نمونه برداری
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 رهب(  پایان دو                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

  درصد 10نمره/  2 کوئیز های کالسی

  درصد 10نمره/  2 فعالیت های کالسی

  درصد 10نمره/  2 پروژه

  درصد 5نمره/ 1 حضور فعال و منظم در کالس

  درصد 65نمره/ 13 امتحان پایان ترم

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /شجوهر دان

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 ضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتیح 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


