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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 حرفه ایبهداشت ناپیوسته  ارشد دانشجویان کارشناسی مخاطبان:سم شناسی شغلی                                                                :عنوان درس

 51-51شنبه ساعت یکروز  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                                                نظری واحد 2تعدادواحد: 

 دکتر فریبرز امیدی مدرس:                     98-99دوم  لنیم سا 51/8-51/51 شنبه ساعت دو: ه درسزمان ارائ

 ندارد س پیش نیاز:ودر

 

 ی سموم ناشی از فرآیندهای مختلف موجود در محیط های شغلی و توجیه اقدامات کنترلی شناسایی و ارزشیاب :هدف کلی درس

 :نظری هداف کلی جلساتا

گازها و بخارات ، PAHsها، پلیمر ، آفت کش ها، (VOCsترکیبات آلی فرار )سنگین، فلزات شامل: ینتیک، توکسیکو دینامیک زینو بیوتیک ها توکسیکوک (5

 غبار های سمی گرد و و خفه کننده، محرک 

 پایش بیولوژیکی سموم شغلی  (2

صنایع مختلف ساختمانی، صنایع مختلف فلزی، صنایع شیمی، صنعت نفت و پترو ارزیابی ریسک تماس شغلی با سموم در مسمومیت های شغلی موجود در  (1

 صنایع چوب و کاغذنساجی و چرم، 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 شغلیاصول کلی سم شناسی  تعاریف، مفاهیم و: هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .کند انیآنها ب یرا همراه با تفاوت ها  xenobiootic  ،poison، toxicant ،toxin لیاز قب یاصطالحات سم شناس (5

 دهد. حیرا توض کیهر اتیرا نام ببرد و خصوص یانواع مطالعات سم شناس (2

 .دینما انیرا ب یو مقرارت یسمیمکان ،یفیتوص لیاز قب یسم شناس یمطالعات یها طهیح نیاوت بتف (1

 

  (جذب، توزیع و حذف مواد سمی از بدنسرنوشت سموم در بدن )  :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ماید.را تشریح ن راه های ورود و انتقال مواد سمی به بدن (5

 .را تشریح نماید مکانیزم جذب مواد شیمیایی در بدن (2

 را بیان نماید. مکانیزم های توزیع و حذف مواد شیمیایی  (1

 را تشریح نماید. محل های انجام فرآیند بیوترانسفرماسیون (4

 واکنش های بیوترانسفرماسیون را تشریح نماید (1

 

   فلزات سنگین  کینتیکوکیتوکس :سومهدف کلی جلسه 

 :سومویژه جلسه  اهداف

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید. تقسیم بندی و ویژگی های فلزات (5

 را تشریح نماید.فارماکوکینتیک فلزات  (2

 را بیان نماید. سمیت فلزات (1

 نماید. تشریحرا  منابع مواجهه با فلزات (4

 

   یلآحالل های  کینتیکوکیتوکسچهارم:  هدف کلی جلسه

 :ارمچهاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کند. بیانهای آلی را  حالل عمومیخواص  (5

 ها را ذکر کند. حالل عمومی سمیتبا  عضوی اختصاصی سمیتتفاوت  (2

 را تشریح نماید. خواص سمی حالل های آلی آلیفاتیک (1

 .خواص سمی حالل های آلی آلیسیلیک را تشریح نماید (4

 تشریح نماید. یکآرومات یدروکربنیه یحالل ها خواص سمی (1

 را تشریح نماید. الکل ها خواص سمی (6

 را تشریح نماید. فنول ها خواص سمی (7

 را تشریح نماید. آلدئیدها ها خواص سمی (8

 را تشریح نماید. کتون ها خواص سمی (9

 را تشریح نماید. کربوکسیلیک اسید ها خواص سمی (51

 را تشریح نماید. اتر ها خواص سمی (55

 اید.را تشریح نم الکل ها خواص سمی (52

 



2 

 

 آفت کش ها کینتیکوکیتوکس پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ها را تعریف و طبقه بندی نماید. آفت کش (5

 را تشریح نماید. حشره کش های کاربامات ها و ارگانوفسفره ها خواص سمی (2

 را تشریح نماید. حشره کش های ارگانوکلره خواص سمی (1

 را تشریح نماید. حشره کش های با منشا بیولوژیکی میخواص س (4

 را تشریح نماید. علف کش ها خواص سمی (1

 را تشریح نماید. قارچ کش ها خواص سمی (6

 را تشریح نماید. جونده کش ها خواص سمی (7

 را ذکر کند.آفت کش ها چگونگی مسمومیت مزمن و  حاد با  (8

 

 (PAHsآروماتیک چند حلقه )توکسیکوکینتیک هیدروکربن های  ششم: هدف کلی جلسه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .را نام ببرد PAHsانواع ترکیبات  (5

 را نام ببرد. PAHsراه های مواجهه با ترکیبات  (2

 را تشریح نماید. PAHsمکانیزم ایجاد سمیت  (1

 گازها، بخارات و ذرات  سم شناسی هفتم: هدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید. ، میست، فیوم و فیبرDustگاز، بخار، آئروسول،  (5

 عوامل موثر در میزان نفوذ گازها و ذرات به بدن را تشریح نماید. (2

 گازهای خورنده، حساس کننده و خفه کننده و همچنین مکانیزم ایجاد کننده این اثرات را تشریح نماید. (1

 را تشریح نماید. سمیت ذرات (4

 

 هماتوتوکسیسیتی: سمیت خونی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما حیرا تشر یخون ساز زمیو مکان یخون یدر ارتباط با سلول ها هیپا میمفاه  (5

 . دینما حیرا تشر  یقرمز خون یسلول ها بیو تخر ژنیقرمز شامل اختالل در انتقال اکس یگلبول ها یشده بر رو جادیا میمستق اثرات (2

 .دینما انیکنند را ب یاختالل م جادیا ژنیانتقال اکس ندیکه در فرآ ییایمیش مواد (1

 کنند. حیکنند را تشر یم ریرا درگ یقرمز خون یسلول ها میمستق ریکه به صورت غ یسموم (4

 

 ایش بیولوژیکیپ نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم مربوط به پایش بیولوژیکی را تعریف نماید.  (5

 انواع روش های پایش بیولوژیک سم در بدن را تشریح نماید. (2

 مقبولیت نمونه های بیولوژیکی را تشریح نماید. (1

 شاخص های مواجهه بیولوژیکی با سموم را فرا گیرد. (4

 

 ارزیابی ریسک تماس شغلی با سموم  دهم: هدف کلی جلسه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم ارزیابی ریسک را تعریف نماید.  (5

 ارزیابی مواجهه را تشریح نماید.  (2

 پاسخ را تشریح نماید.  -ارزیابی دوز (1

 محاسبه ریسک را بیان کند.  (4

 معیارهای مورد استفاده به عنوان حد مجاز ریسک را تشریح نماید.  (1

 

 ترکیبات سرطان زا  یازدهم: هدف کلی جلسه

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید.مفاهیم مربوط به سرطان زایی و جهش و همچنین علت های اصلی سرطان را  (5

 نماید. رطان زایی را تشریحجنبه های مولکولی و فرآیند س (2
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                   نام و امضای مدیر گروه:                                     نام و امضای مدرس:         

 دکتر رویا صفری            دکتر فرامرز قره گو                                                                                                          دکتر فریبرز امیدی

 59/55/9 تاریخ ارسال :                                                         تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 فرا گیرد.را  رایج مواد شیمیایی سرطان زای شغلی (1

 نماید. کاربرد روش های اپیدمیولوژیک برای شناسایی سرطان را بیان (4

 را بیان نماید. EPAو  IARCتقسیم بندی مواد سرطان زا را بر اساس  (1

6)  

  م شناسی صنعت نفتس دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دهمازدواهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید. فرآیند استخراج نفت و خطرات شیمایی بالقوه آن را  (5

 تشریح نماید. های مواجهه با مواد شیمیایی در فرآیندهای مختلف را  هرا (2

 تشریح نماید.اثرات سمی مواجهه با مواد شیمایی را  (1

  سم شناسی صنعت خمیر و کاغذسیزدهم:  هدف کلی جلسه

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید.فرآیند تولید خمیر و کاغذ  (5

 راه های مواجهه با مواد شیمیایی در فرآیندهای مختلف را  تشریح نماید. (2

 اثرات سمی مواجهه با مواد شیمایی را تشریح نماید.  (1

 

 سم شناسی صنعت نساجی  :چهاردهم هدف کلی جلسه

 :چهاردهمداف ویژه جلسه اه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .را تشریح نمایدفرآیند تولید در صنعت نساجی  (5

 راه های مواجهه با مواد شیمیایی در فرآیندهای مختلف را  تشریح نماید. (2

 اثرات سمی مواجهه با مواد شیمایی را تشریح نماید. (1

 

 سم شناسی صنعت ساختمان : پانزدهم هدف کلی جلسه

 :پانزدهمداف ویژه جلسه اه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید.فرآیندهای کاری در صنعت ساختمان  (5

 های مواجهه با مواد شیمیایی در فرآیندهای مختلف را تشریح نماید. مسیر (2

 اثرات سمی مواجهه با مواد شیمایی را تشریح نماید. (1

  صنعت کفش سم شناسی : شانزدهم هدف کلی جلسه

 :شانزدهمداف ویژه جلسه اه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید.فرآیندهای کاری در صنعت تولید کفش  (5

 مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت تولید کفش را نام ببرد.   (2

  اثرات سمی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت کفش را بیان کند.  (1

 منابع:

 2و  5یی جلد سم شناسی صنعتی، غالمحسین ثنا -5

 سم شناسی شغلی ؛ سید جمال الدین شاه طاهری، داوود افشاری  -2
3- Principles of toxicology, Phillip L. Williams, Robert C. James, Stephen M. Roberts 

4- Occupational toxicology, Chris Winder and Neill Stacey 

5- Casarett and doull's toxicology: the basic science of poisons, Curtis D. Klaassen 

 روش تدریس:

 سخنرانی به همراه استفاده از ویدئو پروژکتور، پرسش و پاسخ، حل مسئله

 وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 سه شنبه 8-51 هشتمجلسه  21 کتبی ترمآزمون میان 

 - با هماهنگی آموزش 71 بیکت آزمون پایان ترم

 51/8-51/51دو شنبه ساعت  کلیه جلسات 1 حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 رعایت نظم در جلسات نظری و عملی

 عدم حضور دانشجو بعد از حضور مدرس در کالس درس
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                                         بهداشت حرفه ای جدول زمانبندی درس

 51/8-51/51دو شنبه ساعت روز  : ات نظریروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر فریبرز امیدی تعاریف، مفاهیم و اصول کلی سم شناسی شغلی 54/55/98 5
 ریبرز امیدیدکتر ف سرنوشت سموم در بدن )جذب، توزیع و حذف مواد سمی از بدن( 25/55/98 2
 دکتر فریبرز امیدی فلزات سنگین کینتیکوکیتوکس 28/55/98 1
 دکتر فریبرز امیدی یلآحالل های  کینتیکوکیتوکس 11/52/98 4
 دکتر فریبرز امیدی آفت کش ها کینتیکوکیتوکس 52/52/98 1
 امیدیدکتر فریبرز  (PAHsتوکسیکوکینتیک هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ) 59/52/98 6
 دکتر فریبرز امیدی سم شناسی گازها، بخارات و ذرات 26/52/98 7
 دکتر فریبرز امیدی هماتوتوکسیسیتی: سمیت خونی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی 58/15/99 8
 دکتر فریبرز امیدی پایش بیولوژیکی 21/5/99 9

 یدکتر فریبرز امید ارزیابی ریسک تماس شغلی با سموم 5/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی ترکیبات سرطان زا 8/12/99 55
 دکتر فریبرز امیدی سم شناسی صنعت نفت 51/12/99 52
 دکتر فریبرز امیدی سم شناسی صنعت خمیر و کاغذ 22/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی سم شناسی صنعت نساجی 29/12/99 54
 دیدکتر فریبرز امی سم شناسی صنعت ساختمان 52/11/99 51
 دکتر فریبرز امیدی سم شناسی صنعت کفش 59/11/99 56
 - امتحان نهایی هماهنگی آموزش 57

 
 


