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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   نانوفناوری پزشکی گروه آموزشی:        فناوری های نوين دانشکده:

 کارشناسی ارشد، نانوفناوری پزشکی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ری تئو د:نوع واح   2   تعداد واحد: ایمنی نانوفناورینام درس: 

  یش نیاز:پ

  مکان برگزاری: :ساعت :زمان برگزاری كالس: روز

 ، كریمیدكتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دكتر مهدی كریمی مسئول درس:   تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

انو مواد را فرا می گیرند. فراگیران نکات اصلی و حیاتی مشکل افرین در مواجهه با ن، در درس ایمنی نانوفناوری

رویکرد اصلی این درس توجه به نقش خواص فیزیکوشیمیای نانومواد در بروز خواص سمی، مکانیسم های سلولی 

مولکولی سمیت نانومواد، درک جنبه های سمیت های عضوی ناشی از نانو مواد، بیوماركها و روش های نوین ارزیابی 

با نانو مواد، ایمنی و سالمت نانو مواد در محیط زیست، مدیریت پسماندهای  ریسک نانو مواد، ایمنی و سالمت كار

 آزمایشگاهی و صنعتی نانو مواد و قانون گذاری و اخالق در حوزه ایمنی نانو است.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

انسان، تاثیرات ماهیت سمی نانو مواد، مکانیسم های بروز سمیت در هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با 

سو نانو مواد بر محیط زیست، ارزیابی و مدیریت ریسک ناشی از نانو مواد است. در پایان دوره دانشجو قادر است 

 قدرت  فناوری نانو را در مقایسه با چالش های ایمنی آنها مورد تحلیل قرار دهد. ضعف و ط انق

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  د و مکانیسم های سمیت نانو موادسم شناسی نانو موابا آشنایی  -1

نقش خواص فیزیکو شیمیایی ) اندازه، مورفولوژی، بار و پوشش سطحی و سایر خواص( در آشنایی با  -2

 بروز سمیت نانو مواد

 اصول كلی زیست سازگاری -3

  برهم كنش سیستم زنده و نانو مواد -4

 ایمنی زایی و واكنش های التهابی نانو مواد -5

 و موادمبانی سمیت ژنتیکی نان -6

 تست های مختلف برای ارزیابی سمیت نانو مواد -7

 سمیت نانو مواد در محیط زیست -8

 

 

 های تدريس:شیوه
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 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 حضور فیزيکی و ذهنی دانشجويان در کالس و شرکت فعال در مباحث درس -

 ارايه سمینار مرتبط با مباحث مربوطه -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  50آزمون پایان ترم*   نمره درصد 25آزمون میان ترم *

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس      نمره درصد  25 انجام تکالیف*

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جور كردنی           *ایدگزینهچن       پاسخ كوتاه     *تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1- Nanoethics and Nanotoxicology Editors: Houdy, Philippe, Lahmani, Marcel, Marano, 

Francelyne (Eds.) (2011). 

2- Nanotoxicology: Progress toward Nanomedicine, Second Edition ,Nancy A. Monteiro-Riviere, 

C. Lang Tran, (2014) 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنتی 
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دكتر كریمی ریخچه مختصری از سمیت نانوذراتمقدمه ای بر ایمنی نانوفناوری و تا  1

 دكتر كریمی مواجه با نانوذرات، مسیرهای برداشت نانوذرات ) تنفسی، پوست ،..(   2

عبور نانوذرات از سدهای بیولوژیکی و مسیرهای مختلف ورود نانوذرات به   3

 داخل سلول ها

 دكتر كریمی

سطحی نانوذرات ) اندازه، بار سطحی ...( در محیط بررسی واكنش پذیری   4

 های بیولوژیکی 

 دكتر كریمی

 دكتر كریمی In Vitroو  In Vivoمدل های  -مدل های تجربی در نانوتوكسیکولوژی  5

 دكتر كریمی 1ژنوتوكسیسیتی  -مکانیسم سمیت نانوذرات  6

 دكتر كریمی 2یتی ژنوتوكسیس -مکانیسم سمیت نانوذرات  7

 دكتر كریمی 1كارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه  8

 دكتر كریمی 2كارگاه اصول ایمنی در آزمایشگاه  9

10  Ecotoxicity .  دكتر كریمی (..)باكتری، گیاهان 

 دكتر كریمی اصول مدیریت ریسک و طراحی نانوساختارها  11

ربردهای مهم نانوتکنولوژی در محصوالت و ارزیابی مخاطرات احتمالی كا  12

 محصوالت نانو

 دكتر كریمی

 دكتر كریمی single cellاندازه گیری نانوتوكسوسیتی در   13

 دكتر كریمی   نقش سیستم های میکروفلوئیدیک را در ارزیابی سمیت نانوساختارها  14

 دكتر كریمی ای محافظت از ریسک های احتمالی در محیط كار تکنیک ه  15

 دكتر كریمی سمینارهای كالسی  16

 دكتر كریمی آزمون پایان ترم  17

 


