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آشنایی دانشجویان با اصول، مقدمات و تعاریف سم شناسی شغلی  :هدف کلی درس

 واستانداردهای مواجهه با سموم رایج موجوددر محيط کار و مسموميت های مهم شغلی

 (TBL)تيم بر مبتنی یادگيری گروهی، پرسش وپاسخ،بحث سخنرانی، :روش تدریس

 :روش ارزشيابی این درس

 نمره1:کالس جلسات در مرتب و منظم حضور 

 نمره 2کالسی: های وفعاليت مباحث در مشارکت 

 نمره1:کوئيز 

 نمره 2(:ترجمه و پژوهش) تکاليف 

 نمره 4: ترم ميان امتحان 

 رهنم 10:ترم پایان امتحان 

  

 :وظایف و تکاليف دانشجو در این درس

 حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد 

  شدهمطالعه منابع معرفی  

 مشارکت فعال برای ارائه برخی مباحث در کالس 

 مربوط به مباحث علمی مطرح شده انجام کارهای تحقيقی محول شده 

  آمادگی برای پاسخگوئی به سواالت مربوط به جلسات قبل به صورت کتبی وشفاهی 

 شرکت در کوئيز ها،آزمون ميان ترم و پایان ترم 

 و تعاریف خصوص در علمی اطالعات کسب و یادگيری: پاراگراف یک در درس این اهميت

 مطرح رایج سموم با مواجهه استانداردهای و شاخص و شغلی شناسی سم اصلی عناوین

 مسموميت وشناخت  صنعتی کار های محيط در خصوص به زمينه، این در بيولوژیک و صنعتی

 آنها درمان و پيشگيری نحوه و سمی ترکيبات با مواجه نتيجه در رایج و متداول های

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 مرتبط منابع سایر مطالعه جهت کافی زمان اختصاص عدم 

 بعد جلسه تشکيل قبل کالس جلسه هر شده ارائه مطالب کافی مطالعه عدم 

 جهت آناليز مطالب علمی بحث شده کالس جلسات  موثردر عدم حضور 

 یافته در این خصوص عدم مطالعه مقاالت جدید علمی منتشر 

 کوئيزها و ترم ميان آزمون در شرکت جهت کافی آمادگی و اهميت عدم 

 نکات کليدی در یادگيری بهتر این درس عبارتند از:

 ترم ابتدای از کالس تدریس روند با بودن همراه 

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

 سم شناسی شغلی با مرتبط شده منتشر مقاالت مطالعه 

 شده ارائه مطالب کافی مطالعه با کالس جلسات تمام در حضور 

 کالسی های فعاليت انجام در جدیت 
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