
 1 

 
گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني جهرم  دانش

دوره طرح  
           سم شناسی

 
 

 تهيه کنندگان:

فارماکولوژی اساتيد گروه  

و    

کاری   شكيزپموزش مرکز مطالعات و توسعه آكميته طرح ردس با هم
 دکتر شکوفه آتش پور تدوين کننده:استاد 

5139ماه  شهریور  

 

 دانشكده پزشكيم  ـ ه علوم پزشكي جهردانشگا
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 پزشکی دانشکده

 واحد یک تعداد واحد: سم شناسی  نام درس :

 دقيقه 105 مدت زمان ارائه درس:   علوم آزمایشگاهی  :رشته و مقطع تحصيلی

 یک ترم تحصيلی زمان شروع و پایان: دکتر شکوفه آتش پور :  مسئول درس

 ی دانشکده پزشک محل آموزش: فارماکولوژی پيشنياز :
 

 هدف نهایی دوره: 

 

 هدف نهایی دوره ردیف
  کليات سم شناسی، توکسيکوکنتيک و توکسيکودیناميکآشنایی با  1
 مسموميت با داروهای مختلف و نحوه تشخيص و درمان آن هاآشنایی با  2

 مسموميت ناشی از فلزات سنگين، آفت کش ها و الکل آشنایی با 3

 

 دوره : اختصاصی اهداف 

 

  اهداف اختصاصی دوره ردیف
 کليات سم شناسی، جذب، پخش، متابوليسم و نيمه عمر سموم و داروها با  ییآشنا 1
توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان  با ییآشنا 2

 مسموميت با ارگانو فسفات ها و ارگانوکلره ها 

سم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان توکسکوکنتيک، مکاني با ییآشنا 3

 مسموميت با استامينوفن

توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان  با ییآشنا 4

 مسموميت با الکل ها

ص و درماان توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم بالينی مساموميت، تشاخي با ییآشنا  5

 مسموميت با داروهای ضد افسردگی 

توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان  با ییآشنا 6

 مسموميت با جيوه و آهن

توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان  با ییآشنا 7

 مسموميت با سرب و ارسنيک
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توکسکوکنتيک، مکانيسم ایجاد مسموميت، عالیم باالينی مساموميت، تشاخيص و درماان  با ییآشنا 8

 مسموميت با سيانور 

 

 

 

 ر کنددر مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذک

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  تدریس روش تاریخ کالس

 

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

)تكویني و 

 پایاني(

سم  اتيبا کل یيآشنا

جذب، پخش،  ،يشناس

 مهيو ن سميمتابول

 عمر سموم و داروها

105 
 دقيقه

سخنراني و  20/6/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose 

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم

سم  اتيبا کل یيآشنا

جذب، پخش،  ،يشناس

 مهيو ن سميمتابول

  عمر سموم و داروها

105 
 دقيقه

سخنراني و  27/6/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 
 clinicalاب کت -

management of 

poisoning and 

drug overdose 

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم

مسموميت ناشي از 

استامينوفن و قرص 

 یرنج

105 
 دقيقه

سخنراني و  3/7/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose 

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم

مسموميت ناشي از 

داروهای ضد 

 افسردگي

 

105 
 دقيقه

سخنراني و  10/7/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose 

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم
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مسموميت ناشي از 

ارگانوفسفات ها و 

 ارگانو کلره ها

105 
 دقيقه

سخنراني و  17/7/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose  

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم
 

مسموميت ناشي از 

 الكل ها 
 

105 
 دقيقه

سخنراني و  24/7/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose 

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم
 

 

مسموميت ناشي از 

سرب، آرسنيک و 

 جيوه 

105 
 دقيقه

سخنراني و  1/8/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose  

وایت برد 

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم
 

مسموميت ناشي از 

 سيانور

105 
 دقيقه

سخنراني و  8/8/95

 نمایش اسالید

 principleکتاب  -

of biochemical 

toxicology 

 clinicalکتاب  -

management of 

poisoning and 

drug overdose  

یت برد وا

،ویدئو 

 پروژکتور

فعاليت 

کالسي+ 

پرسش و 

پاسخ +آزمون 

 پایان ترم
 

 

  منابع درسی :

 مطالب ارائه شده در کالس 

 principle of biochemical toxicology (J. Timbrell )کتاب

 clinical management of poisoning and drug overdose ( Haddad and Winchester)کتاب  -

 

 :يابی نحوه ارزش

 :و عملیارزشيابی تئوری 

 آزمون پایان ترم و فعالیت کالسی

 

  :نحوه محاسبه نمره كل درس 

 نمره2: ،حضور وغیاب کوییز ،ارائه تحقیقشرکت در مباحث کالسی، فعالیت کالسی شامل 

  نمره 18آزمون پایان ترم :
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 مقررات : 

 نمره 10حد نمره قبولي : 

 اشد.بين نامه كل دانشگاه هاي علوم پزشكي مي نمره حد نصاب قبولي براساس آي -



 6 

 
 

گاه علوم زپشكي و خدمات بهداشتي      هرمج اني مرددانش
 ردس  طرح

 سم شناسی
 

 

 تهيه کنندگان:

 فارماکولوژیاساتيد گروه 

 و  

کاری   شكيزپموزش مرکز مطالعات و توسعه آكميته طرح ردس با هم
 دکتر شکوفه آتش پور استاد تدوين کننده:

 1395 شهریور ماه
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 سم شناسیطرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

 (1کلیات سم شناسی )موضوع درس: 

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 90مدت زمان جلسه: 

 گروه علوم آزمایشگاهیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 س:مكان تشكیل کال

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 مفاهیم سم شناسی و توكسیکوكنتیک با  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

اع علم سم شناسی، سموم، توكسین، زنوبیوتیک را تعریف كند و انو 20 مفاهیم و تعاریف

 سموم، زیر شاخه های سم شناسی را شرح دهد 

 شناختی

بر  تاثیر شکل و ماتریکس سموم، شرایط تماس و ویژگی های فردی را 20 فاكتورهای موثر بر سمیت 

 سمیت شرح دهد.

 شناختی

 راه های تماس، ویژگی های اختصاصی هد را تماس و جذب از سطوح 20 توكسیکوكنتیک

ررا ه عمه، تغییرات زیستی، دفع سموم  و نیممختلف تماس، توزیع، ذخیر

 شرح دهد

 شناختی

یین سم آن، موارد استفاده از این منحنی، تعپاسخ، نحوه ر-منحنی دوز 20 پاسخ -رابطه دوز

LD50  و كاربرد آن، تعیینThreshold ی و كاربرد آن و دسته بند

 را توضیح دهد   LD50سموم بر اساس 

 

 شناختی

 نرانی، پرسش و پاسخهای تدریس: سخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 یان كند.آن را ب د هایپاسخ و كاربر-در پایان دانشجو باید بتواند انواع مفاهیم سم شناسی، توكسیکوكنتیک، نمودار دوز

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اپرسش و پاسخ در حارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیطرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

 (2کلیات سم شناسی )موضوع درس: 

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 90مدت زمان جلسه: 

 یشگاهیگروه علوم آزمامخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 مفاهیم توكسیکودینامیک، ارزیابی سمیت و كنترل مسمومیتبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

رسپتور و انواع رسپتورها، مکانیسم عمل، فازهای سمیت و اثر  20 توكسیکودینامیک

 سینرژیستی، تقویت كننده و آنتاگونیستی را شرح دهد

 شناختی

ی تست های استاندارد آزمایشگاهی در مسمومیت ها، انواع تست ها 30 اندازه گیری سموم

ونه ر نمای مورد استفاده و ویژگی هتشخیص كیفی و كمی، انواع نمونه ه

 و نکات نمونه گیری را توضیح دهد.

 شناختی

ای نحوه درمان یک فرد مسموم شامل اقدامات حمایتی، انواع روش ه 30 كنترل مسمومیت

را  سم زدایی، راه های افزایش حذف دارو و آنتی دوت های اختصاصی

 توضیح دهد

 شناختی

 و پاسخهای تدریس: سخنرانی، پرسش روش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 كند. ا بیانر در پایان دانشجو باید بتواند توكسیکودینامیک، روش های شناسایی سموم و كلیات كنترل مسمومیت 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشری پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیطرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

مسمومیت های ناشی از موضوع درس: 

 ترکیبات آلی فسفره و کلره

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 آزمایشگاهی گروه علوممخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 وگانوفسفات اشی از ارتوكسیکوكنتیک و توكسیکودینامیک، ارزیابی سمیت و كنترل مسمومیت نبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 ارگانوكلره ها

 لبرئوس مطا

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

مسمومیت با ارگانوفسفات ها و 

 كربامات ها

، ت هاكاربرد ارگانوفسفات ها و كربامات ها، دسته بندی ارگانوفسفا 60

فارماكوكنتیک، مکانیسم عمل و ایجاد مسمومیت، عالیم بالینی 

مسمومیت، تشخیص و كنترل مسمومیت ناشی از ارگانوفسفات ها و 

 كربامات ها را شرح دهد. 

 شناختی

 جادیعمل و ا سمیمکان ک،یا، فارماكوكنتهاكلرین كاربرد ارگانو 35 مسمومیت با ارگانوكلرین ها  

 از یناش تیو كنترل مسموم صیتشخ ت،یمسموم ینیبال میعال ت،یمسموم

 ارگانوفسفات ها و كربامات ها را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:و نتیجهبندی جمع

 را بشناسد  باماتها(و كركلرهارگانو )سموم ارگانوفسفره، یكشاورز انواع سموم مورد استفاده دردر پایان دانشجو باید بتواند 

 یان كند.ب  را از آنها یدرمان و پیشگیر تشخیص،ناشی از آن ها شامل  یكنترل مسمومیتها و مکانیسم اثرو 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرو پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ا پرسشارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسینمونه فرم طرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

مسمومیت های ناشی از موضوع درس: 

 داروهای ضد افسردگی

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 گروه علوم آزمایشگاهیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

ها و TCAشامل  نحوه ایجاد مسمومیت و كنترل مسمومیت ناشی از داروهای ضد افسردگیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

SSRIها 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

مسمومیت با داروهای ضدافسردگی 

 حلقه ای 

تقسیم بندی داروهای ضد افسرگی حلقوی، ساختمان شیمیایی،   60

فارماكوكنتیک، مکانیسم عمل و ایجاد مسمومیت، عالیم بالینی 

  و كنترل مسمومیت ناشی از آن ها را شرح دهد.مسمومیت، تشخیص 

 شناختی

مسمومیت با داروهای ضد افسردگی 

 مهاركننده بازجذب سروتونین  

ساختمان شیمیایی،  فارماكوكنتیک، تداخالت دارویی، سندرک  35

 میت،سروتونین، مکانیسم عمل و ایجاد مسمومیت، عالیم بالینی مسمو

 آن ها را شرح دهد. تشخیص و كنترل مسمومیت ناشی از

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 ت وم مسمومیدگی، عالیانواع داروهای ضد افسر سمیت و مکانیسم ایجاد یساختمان شیمیای در پایان دانشجو باید بتواند 

 شرح دهد. رادرمان  و  تشخیصناشی از آن ها شامل  یكنترل مسمومیتها

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیطرح درس روزانه  

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

مسمومیت های ناشی از الكل وضوع درس: م

 ها 

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 گروه علوم آزمایشگاهیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 گلیکول ل و اتیلننحوه ایجاد مسمومیت و كنترل مسمومیت ناشی از الکل ها شامل متانوبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 یجاداكاربرد های متانول، توكسیکولوژی، نحوه متابولیسم، مکانیسم  50 مسمومیت با متانول 

 ی ازیم بالینی مسمومیت، تشخیص و كنترل مسمومیت ناشمسمومیت، عال

 متانول را شرح دهد. 

 شناختی

م انیسكاربرد های اتیلن گلیکول، توكسیکولوژی، نحوه متابولیسم، مک 45 مسمومیت با اتیلن گلیکول  

یت ایجاد مسمومیت، عالیم بالینی مسمومیت، تشخیص و كنترل مسموم

 ناشی از آن را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 یهال مسمومیتكنتریت و ناشی از الکل ها، عالیم مسموم سمیت مکانیسم ایجاددر پایان دانشجو باید بتواند متابولیسم و 

 شرح دهد. رادرمان  و  صتشخیناشی از آن ها شامل 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیطرح درس روزانه 

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

مسمومیت های ناشی از موضوع درس: 

 استامینوفن

 یک واحدعداد واحد: ت

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 گروه علوم آزمایشگاهیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 ت ناشی از استامینوفننحوه ایجاد مسمومیت و كنترل مسمومیبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی هد. رح ددسته دارویی، كاربرد بالینی و مکانیسم اثر استامینوفن را ش 5 معرفی استامینوفن 

مانی ای دراستامینوفن در دوزهجذب، توزیع، متابولیسم، دفع و نیمه عمر  20 فارماكوكنتیک استامینوفن  

 و مسمومیت را شرح دهد.

 شناختی

فاكتورهای افزایش دهنده ریسک مسمومیت و سمیت كبدی ناشی از  15 سمیت ناشی از استامینوفن

 استامینوفن و دوز سمی استامینوفن را شرح دهد.

 شناختی

ر ده دم بالینی مشاهده شچهار مرحله در مسمومیت استامینوفن و عالی 20 عالیم بالینی مسمومیت

 هر مرحله را شرح دهد.

 شناختی

-Rumackروش های تشخیص مسمومیت با استامینوفن، نمودار  15 تشخیص

mathew.و تشخیص افتراقی در مسمومیت با استامینوفن را شرح دهد 

 شناختی

 روش روش های كنترل مسمومیت با استامینوفن شامل اقدامات حمایتی، 20 كنترل مسمومیت

( و روش های NACهای سم زدایی، مصرف آنتی دوت اختصاصی) 

 افزایش حذف استامینوفن را شرح دهد

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

 یمیتهانترل مسموكمومیت و ناشی از استامینوفن، عالیم مس سمیت مکانیسم ایجاددر پایان دانشجو باید بتواند متابولیسم و 

 شرح دهد. رادرمان  و  تشخیصناشی از آن ها شامل 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه اارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیروزانه طرح درس  

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

مسمومیت های ناشی از فلزات موضوع درس: 

 سنگین

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 گروه علوم آزمایشگاهیمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 پزشكی دانشكده 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 یوه و آهننحوه ایجاد مسمومیت و كنترل مسمومیت ناشی از فلزات سنگین شامل جبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

یم نتیک، مکانیسم ایجاد سمیت، عالمنابع تماس با جیوه، توكسیکوك 40 مسمومیت با جیوه 

بالینی مسمومیت اشکال عنصری، آلی و غیر آلی چیوه، تشخیص و 

 درمان مسمومیت ناشی از آن ها را شرح دهد.  

 شناختی

یم منابع تماس با جیوه، توكسیکوكنتیک، مکانیسم ایجاد سمیت، عال 40 مسمومیت با سرب

رح شی از آن ها را شبالینی مسمومیت، تشخیص و درمان مسمومیت نا

 دهد.  

 شناختی

 الیمعمنابع تماس با آرسنیک، توكسیکوكنتیک، مکانیسم ایجاد سمیت،  30 مسمومیت با آرسنیک  

رح بالینی مسمومیت، تشخیص و درمان مسمومیت ناشی از آن ها را ش

 دهد.  .

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointو  وسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور

 گیری:بندی و نتیجهجمع

ز اناشی  یال مسمومیتهكنترناشی از جیوه و آهن، عالیم مسمومیت و  سمیت مکانیسم ایجاددر پایان دانشجو باید بتواند  

 شرح دهد. رادرمان  و  تشخیصآن ها شامل 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی ی و تشرو سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارگزینه ا پرسش و پاسخ در حین تدریسارزشیابی: 

 دقیقه
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 سم شناسیطرح درس روزانه  

 دانشکده پزشکی

 سم شناسیعنوان درس: 

 مسمومیت های ناشی از سیانیدموضوع درس: 

 یک واحدتعداد واحد: 

 دقیقه 105مدت زمان جلسه: 

 مایشگاهیگروه علوم آزمخاطب: گروه و رشته

 96-95نیم سال اول  سال تحصیلی:

 

 نفر تعداد فراگیران: 

 مكان تشكیل کالس:

 دانشكده پزشكی 

 فارماکولوژی پیش نیاز:

 نحوه ایجاد مسمومیت و كنترل مسمومیت ناشی از سیانیدبا  انیدانشجو ییآشنااهداف كلی: 

 رئوس مطالب

یقه
 دق

 به
ان

زم
 

 اهداف رفتاری 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه

 مورد نظر 

 شناختی هد.رح دتاریخچه، منابع تماس و اپیدمیولوژی مسمومیت با سیانید را ش 15 معرفی سیانید

 شناختی مکانیسم ایجاد مسمومیت سیانید را شرح دهد. 15 پاتوفیزیولوژی مسمومیت با سیانید  

 شناختی دهد.جذب، توزیع، متابولیسم و دفع سیانید را شرح  15 توكسیکوكنتیک سیانید

 شناختی د.عالیم اولیه و تاخیری ناشی از مسمومیت با سیانید را شرح ده 20 عالیم بالینی مسمومیت با سیانید 

روش های تشخیص سمیت با سیانید، تست های ازمایشگاهی مورد  10 تشخیص سمیت با سیانید

 استفاده در تشخیص و تشخیص افتراقی را شرح دهد.

 شناختی

ت داماروش های مورد استفاده در درمان مسمومیت  با سیانید شامل اق 20 میت كنترل مسمو

حمایتی، روش های سم زدایی و  افزایش دفع و آنتی دوت های 

 اختصاصی را شرح دهد.

 شناختی

 های تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخروش

 و كامپیوتر، وایت برد power pointوسایل آموزشی: ویدئوپرژكتور و 

 گیری:ندی و نتیجهبجمع

ها  اشی از آنن یمومیتهاكنترل مسناشی از سیانید، عالیم مسمومیت و  سمیت مکانیسم ایجاددر پایان دانشجو باید بتواند  

 شرح دهد. رادرمان  و  تشخیصشامل 

 زمان:

 دقیقه10

 زمان:  یحی و تشر گزینه ایپرسش و پاسخ در حین تدریس و سؤاالت كتبی پایان ترم به صورت پرسش های چهارارزشیابی: 

 دقیقه

 

 

 
 


