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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 دانشکده بهداشت مطالعات و توسعه آموزش دفتر

 محیط لیات سم شناسیک(درس  course plan)ترمی  دوره  طرح 

 89-89دوم  :نیمسال تحصیلی *      مهندسی بهداشت محیط     *گروه آموزشی:              بهداشت:      دانشکده* 

                9905377*کد درس:                                                     :کلیات سم شناسی محیطعنوان درس*

                                      بهداشت محیطمهندسی رشته تحصیلی : *                                                              پیوسته کارشناسی   مقطع :* 

       دانشکده بهداشت 9: کالس برگزاري محل*                                                   23-21 ساعت شنبه   زمان برگزاري: * 

 واحد( 1نظري)نوع واحد:       *                                                                                  1:   تعداد واحد* 

                                                          27   تعداد جلسات:*                                                                             21 *تعداد فراگیران: 

 ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم–کلیات ایمنی وبهداشت حرفه اي  -شیمی محیط–شیمی عمومی*پیش نیاز یا هم نیاز:  

 

 دکتر مهدي صادقیمدرسین: نام 

 شنبه تا چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                       دکتر مهدي صادقی   مسوول درس: نام 

                                      01757231 -5( 137) تلفن:                                             مهندسی بهداشت محیط    دانشکده بهداشت،گروه  آدرس دفتر: 

 dr-sadeghi@goums.ac.ir :پست الکترونیک

بر گروههای عمده مواد سمی و نقش محیط  د   آشنا نمودن دانشجویان با اصول سم شناسی مشتمل هدف کلی درس: 

 جابجایی و انتقال آنها و نطز  وشهای شناسایی سموم د  محط 
 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص تعریف سم و طبقه بندي سموم و مسمومیت2

 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص شاخص هاي سمیت1

 ماهیت سموم در محیط و عوامل موثر بر آن. کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص تغییر 0

 .کسب دانش و اصالعات در خصوص روشهاي ورود، انتقال و متابولیسم سموم در بدن7

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

 . کسب دانش و اطالعات در خصوص انواع سموم7

 و اطالعات الزم در خصوص روشهاي سم زدایی محیط. کسب دانش 9

 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص روشهاي سنجش و ارزیابی سموم در محیط9

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص رهنمودها و استانداردهاي کاربري سموم. 8

 کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص روشهاي دفع و امحاي سموم -23

 اختصاصی:اهداف 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 . تعریف سم و اصالحات سم شناسی مهم را شرح دهد.2-2

 . تقسیم بندي کلی سموم را بیان کند.1-2

 مسمومیت و انواع آن را  بیان کند.0-2
 

 . شاخص هاي سمیت را بیان نماید. 2-1

 بداند.. مفهوم منحنی دوز پاسخ  را 1-1

 درصد، مقدار قابل دریافت روزانه و شاخص مواجهه بیولوژیکی بیان کند. 53. شاخص هاي دوز کشنده 0-1

 . شاخص هاي حد باقیمانده، شاخص درمانی، کمترین اثر مشاهده شده را بیان کند.7-1

 . تغییرات بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی سموم در محیط را بیان کند.2-0

 ر بر حرکت سموم در محیط را  بیان کند.. عوامل موث1-0
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 . روشهاي جذب در محیط ،تغییرات بیولوژیکی، هیدرولیز و فتولیز را  بیان کند.0-0

 . مفهوم توکسکوکنتیک را بداند.2-7

 . انواع روشهاي ورود و جذب به بدن) اعم از جذب پوستی، گوارشی و ریوي ( را بداند.1-7

 ان کند.. توزیع سموم در بدن را بی0-7

 . روش هاي متابولیسم و تجمع سموم در بدن را بیان کند.7-7

 . روشهاي دفع سموم از بدن اعم از دفع کلیوي، گوارشی و ریوي را بیان کند.5-7

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

 موتاژن و تراتوژن بودن سموم را بداند.. مفهوم 1-5

 . مفهوم سرطانزایی و تقسیم بندي مواد سرطانزا  را بداند.0-5

 . نئوپالزي و تعاریف مرتبط را بداند.7-5

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

 . انواع سموم گازي و اثرات آنها را بیان نماید.2-7

 اثرات آنها را بداند.. انواع فلزات سنگین و 1-7

 . انواع سموم کلره، فسفره و کاربامات و اثرات آنها را بداند.0-7

 . انواع سموم معدنی و حالل هاي آلی را بیان نماید.7-7

 . روشهاي سم زدایی در محیط را بیان کند.2-9

 . روشهاي اصالح زیستی را بیان نماید.1-9

 ماید.. روشهاي اصالح توسط گیاهان را بیان ن0-9

 . روشهاي تقویت بیولوژیکی را بیان نماید7-9

 . سنجش سموم به روش کروماتوگرافی را بیان کند.2-9

 . سنجش سموم به روش شیمیایی را بیان کند.1-9

 . سنجش سموم به روش بیولوژیکی و بیوشیمیایی را بیان کند.0-9

 بیان کند. . رهنمودها و استانداردهاي جهانی در خصوص کاربري سموم را2-8

 . رهنمودها و استانداردهاي ایران در خصوص کاربري سموم را بیان کند.1-8

 . آیین نامه هاي مربوط به اثرات سموم و کاربري آن را بداند.0-8

 . روش هاي دفع و امحاي فیزیکی را بیان کند.2-23

 . روش هاي دفع و امحاي شیمیایی را بیان کند.1-23

 امحاي بیولوژیکی را بیان نماید.روشهاي دفع و  -0-23

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (، حل تمرینالف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف

 % نمره کل233معادل  مرهن 13ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی        کتبی :پایان ترم 

، ترذکر در صرورت    انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همرراه حضور و غیاب،  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 تاخیر

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 27بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 حل مسائل و تکالیف درسی وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 صبح 23ساعت    38/37/2089  تاریخ امتحان پایان ترم: *
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 * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

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

2- Environmental toxicology, Stake M. 

 2081دهقانی روح ا...، سم شناسی محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  -7

 براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 صنعتی ، دکتر غالمحسین ثنایی ، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین چاپسم شناسی  -

 علیرضا حاجی قاسمیان، انتشارات براي فردا، آخرین چاپ سم شناسی صنعتی ،

 

 

 یجدول زمان بندي برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهاي 

یادگیري 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 سخرانی، تعریف سم و طبقه بندي سموم 21-23 19/22/2089 2
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

1 37/21/2089 21-23 

شاخص هاي سمیت ) منحنی 

پاسخ، دوز،دوز موثر، دوز –دوز 

سمی، شاخص درمانی، حد 

 آستانه، میزان دریافت روزانه

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
 دیتا پروژکتور،

 کامپیوتر

0 22/21/2089 21-23 
تغییر ماهیت سموم در محیط و 

 عوامل موثر بر آن
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

7 29/21/2089 21-23 

توکسیکوکنتیک، روشهاي ورود، 

انتقال و متابولیسم سموم در 

 بدن

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

5 29/32/2089 21-23 

اثرات بهداشتی ناشی از کاربرد 

سموم) جهش زایی، سرطانزایی و 

)... 

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

7 17/32/2089 21-23 
سموم گازي ،  –انواع سموم 

 فلزات سنگین
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

 سخرانی، فلزات سنگین–انواع سموم  21-23 02/32/2089 9
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

9 39/31/2089 21-23 
سموم کلره،  –انواع سموم 

 فسفره، کاربامات
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

8 27/31/2089 21-23 
علی میالد امام  -تعطیل رسمی

 علیه السالم
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

23 12/31/2089 21-23 
سموم معدنی،  –انواع سموم 

 حالل ها
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر
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22 37/30/2089 21-23 
مبعث حضرت  -تعطیل رسمی

 رسول اکرم
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

 سخرانی، سم زدایی و عوامل موثر بر آن 21-23 22/30/2089 21
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

20 29/30/2089 21-23 
 -روشهاي سم زدایی محیط

 روشهاي فیزیکی  و شیمیایی
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

27 29/30/2089 27-27 
 -روشهاي سم زدایی محیط

 روشهاي بیولوژیکی
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

25 15/30/2089 21-23 
روشهاي سنجش و ارزیابی 

 سموم در محیط
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

27 15/30/2089 27-27 

استانداردهاي رهنمودها و 

 کاربري سموم،

 روشهاي دفع و امحاي سموم

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

 

 

                                                                                                        


