
 ١

 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
  ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم)  course plan( ترمی دوره طرح

  ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم :درس نام
  8 -10 ساعت شنبهچهار: برگزاري تاریخ  1397-98 تحصیلی اول سال نیم: دوره طول
  بهداشت دانشکده: برگزاري محل  )ساعت 17( نظري 1:  واحد ادتعد
  شیمی محیط -شیمی عمومی :نیاز پیش  شهریاري علی دکتر :درس مسوول نام

      32456102 - 5) 203( تلفن 16 تا 13 ساعت شنبهدو: تماس روزهاي
E-mail: dr.shahryari@goums.ac.ir  

   محیط بهداشته پیوست کارشناسی 5 ترم: تحصیلی مقطع و رشته

  با تاثیر مواد شیمیایی و سموم بر روي انسان و کنترل آنها آشنایی: درس کلی هدف
   عوامل زیان آور شیمیایی و سموم و نحوه صحیح کار با مواد شیمیایی مخاطره آمیز

  :باشند قادر  زیر موارد به دوره اتمام از پس دانشجویان رود می انتظار: درس اختصاصی اهداف
  مواد شیمیایی و سموم آشنا شوند خصوصیات فیزیکی و شیمیاییبا  -1
  آن را براي سموم و مواد شیمیایی تکمیل نمایند. فرم هايو بتوانند  آشنا )MSDS( برگه هاي اطالعات ایمنی مواد شیمیاییبا  -2
  را توضیح دهندمشخصات سموم  -3
  میایی آشنا شوند.ناشی از کاربرد مواد شی مخاطرات احتراق و انفجاربا  -4
  را تشریح نمایند. نحوه صحیح انبارداريدر یک واحد تولید مواد شیمیایی و سموم،   -5
  را توضیح دهند. نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردي -6
  را تشریح نمایند. سمومو  نقل و انتقال ترکیبات شیمیایی روش هاي ایمن براي -7
  بدانند و سایر سازمان ها بر حسب ترکیبات شیمیایی و مشخصات آن OSHAف سازمان لیست مواد مخاطره آمیز از طر -8
  آشنا شوند. ATSDRآموزش و منابع اطالعاتی مورد نیاز  نحوه  -9
  را تشریح نماید. و نحوه صحیح انبار داري ترکیبات شیمیاییمواد شیمیایی را بشناسد ترکیبات ناسازگار  -9

  نماید. ارزیابیرا در هنگام مواجهه با انسان و محیط  مخطر مواد شیمیایی و سمو -10
  آشنا شود. اقدامات اضطراري در حوادث شیمیاییبا  -11
  را تشریح نماید. راههاي کنترل عوامل زیان بار شیمیایی و سموم - 12

  

  گروهی بحث پاسخ، و پرسش سخنرانی،:  تدریس روش
 درس اصلی منابع

  
1. Sanjoy Bancryee (2003) "Industrial Hazards and Plant safety" taylor & Francis_ USA 

  انتشارات دانشگاه تھران – ٢و  ١" جلد ) سم شناسی صنعتی1375ثنایی غالمحسین ( -2

  " انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ایراناسدي . م و همکاران مواد زائد خطرناك -3
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الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهاي تخصصی مرکز سالمت  "ناكراهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطر-4
   محیط و کار وزارت بهداشت

 :ارزشیابی هر به مربوط بارم و دانشجو ارزشیابی نحوه

                          نمره 2): کالس در فعال حضور اخالقی، شئونات رعایت، ترم میان امتحان تکالیف، کوئیز،(  دوره طول در) الف
  نمره 18): اي گزینه چهار/ تشریحی سواالت( ترم پایان آزمون) ب

  
  

  1395-96 دوم سال نیم "ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم " درس برنامه ارائه بندي زمان جدول
  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

  شهریاري علی دکتر   خصوصیات فیزیکی و شیمیاییو  مواد شیمیایی و سموم مشخصات  8-10  04/07/1397  1
 شهریاري علی دکتر  )MSDSبرگه هاي اطالعات ایمنی مواد شیمیایی (  8-10  11/07/1397  2

 شهریاري علی دکتر  ناشی از کاربرد مواد شیمیایی مخاطرات احتراق و انفجار  8-10  18/07/1397  3

 شهریاري علی دکتر  مواد شیمیایی و سموم نحوه صحیح انبارداري  8-10  25/07/1397  4

 شهریاري علی دکتر  سمومو  نقل و انتقال ترکیبات شیمیایی  8-10  02/08/1397  5

 شهریاري علی دکتر   ATSDR  و OSHAمخاطره آمیز از طرف سازمان  اطالعات مواد  8-10  09/08/1397  6

     - رحلت حضرت رسول اکرم (ص) -تعطیل رسمی    16/08/1397  
 شهریاري علی دکتر  مواد شیمیایی ترکیبات ناسازگار و کیبات شیمیایی نحوه صحیح انبار داري تر  8-10  23/08/1397  7

 شهریاري علی دکتر  براي  انسان و محیط  خطر مواد شیمیایی و سموم ارزیابی  8-10  30/08/1397  8

 شهریاري علی دکتر   اقدامات اضطراري در حوادث شیمیایی  8-10  07/09/1397  9


