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 سمه تعالیاب

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  course planطرح  دوره  ترمی 

 

 1691-1693تحصیلیسال  دوم :نیمسال تحصیلی *. کلیات سم شناسی محیط                                                 :نام درس

 کارشناسی پیوسته -بهداشت محیط: رشته و مقطع تحصیلی*.                                                          بهداشت            : دانشکده

 یایی و سمومایمنی کاربرد مواد شیم–وبهداشت حرفه ای ایمنی کلیات  -شیمی محیط–شیمی عمومی :درس پیشنیاز                          ( نظری واحد2) واحد 2   :تعداد واحد* 

 مهندسی بهداشت محیط: گروه آموزشی*.               2کالس شماره : محل برگزاری*.          21-22 سه شنبه :روز و ساعت برگزاری*  

 دکتر مهدی صادقی: نام مدرسین

 شنبه تا چهارشنبه:  روزهای تماس با مسئول درس                                           دکتر مهدی صادقی: نام مسوول درس

  dr-sadeghi@goums.ac.ir: پست الکترونیک 12612413:تلفن. گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت : آدرس دفتر

گروههای عمده موواد سومی و ن وح م ور  د      آشنا نمودن دانشجویان با اصول سم شناسی مشتمل بر : هدف کلی درس

 جابجایی و انت ال آنها و نرز  وشهای شناسایی سموم د  م ر 

 و مسمومیت و طبقه بندی سموم تعریف سمکسب دانش و اطالعات الزم در خصوص . 2

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص شاخص های سمیت. 2

 ماهیت سموم در محیط و عوامل موثر بر آنتغییر کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص . 1

 روشهای ورود، انتقال و متابولیسم سموم در بدنکسب دانش و اصالعات در خصوص .6

 ...(جهش زایی، سرطانزایی و ) اثرات بهداشتی ناشی از کاربرد سمومکسب دانش و اطالعات در خصوص . 5

 انواع سمومکسب دانش و اطالعات در خصوص . 4

 روشهای سم زدایی محیطو اطالعات الزم در خصوص کسب دانش . 3

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص روشهای سنجش و ارزیابی سموم در محیط .8

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص رهنمودها و استانداردهای کاربری سموم. 9

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص روشهای دفع و امحای سموم -21

 :اختصاصیاهداف 

 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .مهم را بداند سم شناسی و اصالحات سمتعریف . 2-2

 .را بیان کندسموم تقسیم بندی کلی . 2-2

 .بیان کند مسمومیت و انواع آن را 1-2
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  .شاخص های سمیت را بیان نماید. 2-2

 .را بداند مفهوم منحنی دوز پاسخ . 2-2

 .بیان کند درصد، مقدار قابل دریافت روزانه و شاخص مواجهه بیولوژیکی 51شاخص های دوز کشنده . 1-2

 .بیان کند ، کمترین اثر مشاهده شده راشاخص های حد باقیمانده، شاخص درمانی. 6-2

 .بیان کند تغییرات بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی سموم در محیط را. 2-1

 .بیان کند کت سموم در محیط را عوامل موثر بر حر. 2-1

 .بیان کند روشهای جذب در محیط ،تغییرات بیولوژیکی، هیدرولیز و فتولیز را . 1-1

 .را بداند مفهوم توکسکوکنتیک. 2-6

 .را بداند (اعم از جذب پوستی، گوارشی و ریوی ) روشهای ورود و جذب به بدنانواع . 2-6

 .را بیان کند توزیع سموم در بدن. 1-6

 .را بیان کند روش های متابولیسم و تجمع سموم در بدن. 6-6

 .را بیان کند روشهای دفع سموم از بدن اعم از دفع کلیوی، گوارشی و ریوی. 5-6

 .را بداند ...(محرک ها، خفه کننده ها، آلرژن ها، سموم متابولیک و) تقسیم بندی سموم از لحاظ ایجاد اثرات .2-5

 .را بداند تراتوژن بودن سموممفهوم موتاژن و . 2-5

 .را بداند مفهوم سرطانزایی و تقسیم بندی مواد سرطانزا . 1-5

 .را بداند و تعاریف مرتبط وپالزینئ. 6-5

 .را بیان کند آنکوژن ها و آنتی انکوژن ها. 5-5

 .یان نمایدرا بو اثرات آنها  انواع سموم گازی. 2-4

 .را بداند انواع فلزات سنگین و اثرات آنها. 2-4

 .را بداند انواع سموم کلره، فسفره و کاربامات و اثرات آنها. 1-4

 .انواع سموم معدنی و حالل های آلی را بیان نماید. 6-4

 .روشهای سم زدایی در محیط را بیان کند. 2-3

 .روشهای اصالح زیستی را بیان نماید. 2-3

 .روشهای اصالح توسط گیاهان را بیان نماید. 1-3

 روشهای تقویت بیولوژیکی را بیان نماید .6-3

 .سنجش سموم به روش کروماتوگرافی را بیان کند. 2-8

 .سنجش سموم به روش شیمیایی را بیان کند. 2-8

 .سنجش سموم به روش بیولوژیکی و بیوشیمیایی را بیان کند. 1-8

 .را بیان کند خصوص کاربری سمومرهنمودها و استانداردهای جهانی در . 2-9

 .رهنمودها و استانداردهای ایران در خصوص کاربری سموم را بیان کند. 2-9

 .آیین نامه های مربوط به اثرات سموم و کاربری آن را بداند. 1-9

 .روش های دفع و امحای فیزیکی را بیان کند. 2-21

 .روش های دفع و امحای شیمیایی را بیان کند. 2-21

 .بیولوژیکی را بیان نمایدروشهای دفع و امحای  -1-21

 : شیوه تدریس

 حل تمرین -استفاده از وسایل کمک آموزشی، پرسش و پاسخ  -سخرانی
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو

پایاان تارم باه     امتحاان  -درصد،21=تکالیف درسی و حل مسایل  -درصد، 21=امتحان در کالس-درصد، 5= ارزشیابی و حل مساله در کالس -

 درصد35= تشریحی  -صورت تستی 

 ، تذکر در صورت تاخیر حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همراه : مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو

 حل مسائل و تکالیف درسی :وظایف و تکالیف دانشجو

 -:تاریخ امتحان میان ترم* 

 21-22ساعت  12/11/94:    تاریخ امتحان پایان ترم

 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان* 

 :منابع اصلی

1- Environmental toxicants, human exposure and their effects,Morton Lippmann, 2008, John Wiley  

2- Environmental toxicology, Stake M. 

 ، سم شناسی محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان...دهقانی روح ا -4

 :منابع برای مطالعه بیشتر 

 سم شناسی صنعتی ، دکتر غالمحسین ثنایی ، انتشارات دانشگاه تهران -

 2184علیرضا حاجی قاسمیان، انتشارات برای فردا،  سم شناسی صنعتی ، -

 

 کلیات سم شناسی محیطجدول زمان بندی برنامه درسی 

   

آمادگی / مالحظات  مدرس عنوان ساعت تاریخ روز

الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

  دکتر صادقی تعریف سم و طبقه بندی سموم 22-21 29/22/95 2

پاسخ، دوز،دوز موثر، –منحنی دوز ) شاخص های سمیت  22-21 24/22/95 2

 دوز سمی، شاخص درمانی، حد آستانه، میزان دریافت روزانه 

  دکتر صادقی
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  دکتر صادقی تغییر ماهیت سموم در محیط و عوامل موثر بر آن  22-21 11/22/95 1

توکسیکوکنتیک، روشهای ورود، انتقال و متابولیسم سموم  22-21 21/22/95 6

 در بدن

  دکتر صادقی

جهش زایی، ) اثرات بهداشتی ناشی از کاربرد سموم 22-21 23/22/95 5

 ...(سرطانزایی و 

  دکتر صادقی

  دکتر صادقی سموم گازی ، فلزات سنگین –انواع سموم  22-21 26/22/95 4

  دکتر صادقی فلزات سنگین–انواع سموم  22-21 25/12/94 3

  دکتر صادقی سموم کلره، فسفره، کاربامات –انواع سموم  22-21 24/12/94 8

   السالممیالد امام علی علیه  -تعطیل رسمی 22-21 22/12/94 9

  دکتر صادقی سموم معدنی، حالل ها –انواع سموم  22-21 29/12/94 21

   مبعث حضرت رسول اکرم -تعطیل رسمی 22-21 15/12/94 22

  دکتر صادقی سم زدایی و عوامل موثر بر آن 22-21 22/12/94 22

  صادقیدکتر  روشهای فیزیکی  و شیمیایی -روشهای سم زدایی محیط 22-21 29/12/94 21

  دکتر صادقی روشهای بیولوژیکی -روشهای سم زدایی محیط 22-21 24/12/94 26

  دکتر صادقی روشهای سنجش و ارزیابی سموم در محیط 22-21 12/11/94 25

  دکتر صادقی رهنمودها و استانداردهای کاربری سموم 22-21 19/11/94 24

  دکتر صادقی روشهای دفع و امحای سموم 22-21 24/11/94 23

 

 


