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

 

 توکسیکولوژی   PhD  حصیلی:ت یرشتهو مقطع   فارماکولوژی گروه آموزشی:     پزشکی دانشکده:

  نیاز: پیش               نظری د:نوع واح     2  تعداد واحد:  کسیکولوژیتو نام درس:

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:                    -------- :ساعت  -------:زاري كالس: روززمان برگ

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر فريبرز کیهانفر مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 -دکتر کیهانفر -دکتر شفیعی -یدکتر شريف -دکتر رحیمی مقدم -دکتر جعفری ثابت -دکتر ابراهیمی

 دکتر متولیان

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ی یا صنناعی در باره عوامل شیمیایی با منشاء طبیعاست كه  بخشی از علم فارماكولوژيتوكسیکولوژي )سم شناسی( 

 املی چون اشعهعواثر  ،)به ویژه داروها( عالوه بر مواد شیمیایی صحبت می كند.هستند داراي سمیت براي انسان كه 

ین ، در اینن درس بنا دسنته بنندي تركیبناآ ر ر فنر علنم منورد بحنر رنرار منی گینرد.نیز در این  یونیزه كننده

 مکانیسم)هاي( ایجاد سمیت و عوارض ناشی از این سمیت در ارگان هاي مختلف عرضه می شود.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

لینت سنمی ابریف وسیعی از عناصري كه طو  سیستم هاي بیولوزیکبار میان  فرایند هاي زیان شنایی دانشجویان با 

 .ه دارندبودن را در رود نهفت

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 تاریخچه سم شناسی  شنایی با  -1

 انواع مواد سمی و شیوه هاي ررار گرفتن در معرض سم شنایی با  -2

   (پاسخ  -ارتباط دوز كسیکودینامی )به ویژه اصول تو شنایی با  -3

   ی(متابولیسم و دفع مواد سم جذب، توزیع،كسیکوكینتیک )اصول تو شنایی با  -4

 هاي صنعتی و محی ی هه كنند لود شنایی با  -5

  ایجاد كارسینوژنز، موتاژنز و تراتوژنز هاي مکانیسم شنایی با  -6

 سمیت و ارزیابی ریسک مواد سمیتعیین  شنایی با  -7

 فلزاآ سنگین  شنایی با  -8

 زهر ها هاي صحیح درمان مسمومیت ها و پادروش  شنایی با  -9

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)   بحر گروهی

 ----------------- )ل فاً نام ببرید( سایر موارد
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 طفا شرح دهید()ل وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت فعال در كالس 

 بحر گروهی 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

    پروژكتور اسالید  خته و گچت   وایت برد

 -------------- ببرید( ل فاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 100  زمون پایان ترم    نمره درصد ------زمون میان ترم       

  

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

 ----------ببرید(  ناماً ل فسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه      تشریحی

 ----------- )ل فا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 
- Casarett & Doull’s  TOXICOLOGY :THE BASIC SCIENCE OF POISONS   

  

- A Textbook Of MODERN TOXICOLOGY , Ernest Hodgson 

 
- Introduction to Toxicology , John Timbrell 

   

 منابع فارسی:

 جان تیمبرل  -ی بر سم شناسی ترجمه مقد مه ا 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر كیهانفر منشاءتركیباآ سمی( اصول، )تعاریف تاریخچه، كلیاآ سم شناسی 1

 دكتر كیهانفر منشاءتركیباآ سمی( اصول، )تعاریف تاریخچه، كلیاآ سم شناسی 2

 دكتر متولیان (1) ل توكسیکوكینتیکاصو 3

 دكتر متولیان (2) اصول توكسیکوكینتیک 4

 دكتر كیهانفر پیشگیري و درمان مسمومیت ها 5

 دكتر متولیان نقش متابولیت هاي واكنش پذیر مکانیسم ایجاد مسمومیت: 6

 دكتر جعفري ثابت )كارسینوژنز،موتاژتز( سمیت مزمن :مکانیسم ایجاد مسمومیت 7

 دكتر شفیعی )تراتوژنز( سمیت مزمن مکانیسم ایجاد مسمومیت: 8

)سمیت روي اعضا شامل  سمیت مزمن مکانیسم ایجاد مسمومیت: 9

 تنفسی و اثراآ رفتاري( كلیوي، سمیت كبدي،

 دكتر رحیمی مقدم

 )سموم سیستم عصبی، سمیت حاد مکانیسم ایجاد مسمومیت: 10

 مهاركننده فسفریالسیون اكسیداتیو(

 دكتر جعفري ثابت

 دكتر شریفی مکانیسم هاي ژنوتاكسیسیتی 11

 دكتر جعفري ثابت ) فت كش ها( سمیت تركیباآ شیمیایی 12

 دكتر كیهانفر ب( ) لوده كننده هاي شیمیایی در هوا،راک و  سمیت تركیباآ شیمیایی 13

 دكتر جعفري ثابت )داروها( سمیت تركیباآ شیمیایی 14

 دكتر ابراهیمی )حالل ها( شیمیاییسمیت تركیباآ  15

 دكتر كیهانفر اندازه گیري سمیت 16

 


	 اينترنتي



