
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 بهنمونه  حمل آوری و وروش های جمع سم شناسی درآزمایشگاه موجود تجهيزاتاآشنایی کلی ب 1

 هآزمایشگا

 سرم اسـترازی آنزیم کولـين ميزان فعاليـت گيـری اندازه 2

 اسپكتروفتومترتوسط دستگاه  ادرار نـين کراتـی ميـزان گيـری اندازه 3

 اسپكتروفتومتر دستگاه ادرارتوسط هيپوریك اسيد غلظت اندازه گيری 4

 به روش اسپكتروفوتومتریادرار اندازه گيری ارسنيك  5

 ادرار به روش اسپكتروفوتومتری کروماندازه گيری  6

 در خون متهموگلوبينی و کربوکـسی هموگلوبينی درصـد ميـزان گيری ندازها 7

 (GCگازکروماتوگرافی) دسـتگاه توسـطناشی از مواجهه با بنزن  ادرار فنل گيری اندازه 8

 دسـتگاه ناشی از مواجهه با اتيل بنزن توسـط ادرار اسيدماندليك گيری اندازه 9

 (GCگازکروماتوگرافی)

 اســتفاده از گازکروماتوگرافــی بااندازه گيری اسيد فرميك ناشی از مواجهه با متانل در ادرار  11

اســتفاده از  با متابوليت هگزان دی ان ناشی از مواجهه با هگزان نرمالتعيين غلظت  11

 ای مجهــز بــه آشكارســاز یونــش شــعله(GC) گازکروماتوگرافــی

تفاده از دستگاه اســ در محيط با تولوئن اسيد هيپوریك ادرار ناشی از مواجهه باتعيين غلظت  12

 (HPLCکروماتوگرافی با عملكرد باال)

 روش تيتراسيون در خوناســتفاده از  باميزان سيانيد هيدروژن تعيين آشنایی با  13

 (AA)اتمی جذب دستگاه شعله توسط سيستم خون سرب غلظت ميزان تعيين 14

 جذب دستگاه شـعله سيستم توسط استاندارد افزایش روش به ادرار مس غلظت ميزان عيينت 15

 (AA)اتمی

 (AA)اتمی جذب دستگاه (Could Vapour)سرد بخار سيستم توسط خون جيوه ميزان تعيين 16

 های بيولوژیكینمونه در Flame photometryتوسط روش وپتاسيم  اندازه گيری فلز سدیم  17

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 ی(عمل)سم شناسی شغلی عنوان درس:

      بهداشت حرفه ای  رشته تحصيلی:

  عملی واحد2  تعداد واحد:                              کارشناسی  مقطع تحصيلی:  

 شيمی عمومی)معدنی و آلی(،بيوشيمی واصول تغذیهپيشنياز: 

 1396-97دوم نيمسال تحصيلی: 

 بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:                                

 دکتر خاکسار مدرس:                                           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تعيين و شناسائی روشهای با ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان آشنائیهدف کلی درس:

 شناسی سم آزمایشات از حاصل نتایج از منطقی استنتاج و مختلف سموم مقدار

،کوئيز گروه های آزمایشگاهیدر نظری و عملی  و فعاليت بحث سخنرانی، روش تدریس:

 ،بررسی گزارش کار،نمایش فيلمآزمایشگاهی

 :این درس روش ارزشيابی

  :نمره 3شرکت فعال و موثر در جلسات آزمایشگاه 

 نمره3:کوئيز 

  نمره6:ها آزمایش زارش از فرانس و تهيه گارائه کن 

 نمره 2: فعال حضور 

 نمره 8:ترم پایان امتحان 

  

 ظایف و تكاليف دانشجو در این درس:و

 درآزمایشگاه موقع به حضور  

 آزمایشگاهی فردی و گروهی های پاسخ و پرسش در فعال مشارکت 

  مربوط به هر تست آزمایشگاهیتهيه گزارش کار 

 جلسه هر در شده ارائه مطالب مطالعه 

 ارائه کنفرانس در مورد تحقيقات عنوان شده در کالس 

 تحان پایان ترمت در کوئيز ها و امشرک 

 های روش خصوص در علمی اطالعات کسب و یادگيری: پاراگراف یك در درس این اهميت

  در مختلف سموم و ها ،گاز فلزی عناصر گيری اندازه مرسوم و متداول آزمایشگاهی و علمی

 مسموميت های شغلیو استانداردهای  ها شاخص با توجه به بدن بيولوژیكی مایعاتمحيط و

 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 مرتبط منابع سایر مطالعه جهت کافی زمان اختصاص عدم 

 آزمایشگاهی جلسه هر تشكيل قبل شده ارائه مطالب کافی مطالعه عدم  

 عدم تنظيم به موقع گزارش های مربوط به فعاليت های آزمایشگاهی 

 عدم  انجام فعاليت متناسب فردی و گروهی در تست های مربوط آزمایشگاهی 

 نداشتن آمادگی جهت انجام کوئيز های آزمایشگاهی 

 نكات کليدی در یادگيری بهتر این درس عبارتند از:

 ترم ابتدای از انجام  تست های آزمایشگاهی روند با بودن همراه 

 درس سرفصل با مطابق تر جزئی مطالب با اختصاصی منایع سایر مطالعه 

 تست های آزمایشگاهی با مرتبط شده منتشر مقاالت مطالعه 

 شده ارائه مطالب کافی مطالعه با کالس جلسات تمام در حضور 

 فردی و گروهی آزمایشگاهی های فعاليت انجام در جدیت 

 منابع اصلی درس: 

 1391 سال      شاپور جندی پزشكی علوم  دانشگاه انتشارات شغلی شناسی سم معصومه زاده احمدی .1

 عبداللهی محمد دکتر داروئی، سموم شناسایی های روش.2

3. Hayes’ Principles and Methods of Toxicology. A. Wallace Hayes, Claire 

L. Kruger. , Sixth Edition, 2014. 

4. Laurent Y Galichet,Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in 

pharmaceuticals, body fluids and postmortem material, Last Edition. 

5. Clinical laboratory medicine, chapter toxicology (Mc clathey), Latest 

edition. 

6. Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug 

Overdose (2007) 

 

 


