
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

آوری  وروش های جمع سم شناسی درآزمایشگاه تجهيزات موجود و آشنایی کلی با وسایل 1

 آزمایشگاه به حمل و

 (1اسـترازی سرم) آنزیم کولـين ميزان فعاليـت گيـری اندازه 2

 (2اسـترازی سرم) آنزیم کولـين ميزان فعاليـت گيـری اندازه 3

 (1غلظت سرب خون توسط سيستم شعله دستگاه جذب اتمی)تعيين ميزان  4

 (2)اتمی جذب دستگاه شعله سيستم توسط خون سرب غلظت ميزان تعيين 5

 (1دستگاه جذب اتمی) (Could Vapors) تعيين ميزان جيوه خون توسط سيستم بخار سرد 6

 (2جذب اتمی)دستگاه  (Could Vapors) تعيين ميزان جيوه خون توسط سيستم بخار سرد 7
 (1)خون در متهموگلوبينی و هموگلوبينی کربوکـسی درصـد ميـزان گيری اندازه 8

 (2)خون در متهموگلوبينی و هموگلوبينی کربوکـسی درصـد ميـزان گيری اندازه 9
 (1اندازه گيری ارسنيک ادرار به روش اسپکتروفوتومتری) 11
 (2اسپکتروفوتومتری)اندازه گيری ارسنيک ادرار به روش  11
 آشنایی با تعيين ميزان سيانيد هيدروژن با اســتفاده از روش تيتراسيون در خون 12
 آشنایی با کروماتوگرافی الیه نازك و کاربرد آن در شناسایی سموم در نمونه های بيولوژیک 13
 آشنایی با استخراج و شناسایی داروها با خاصيت اسيدی  14
 استخراج و شناسایی داروها با خاصيت قلياییآشنایی با  15
 آشنایی با نحوه کار با حيوانات آزمایشگاهی وتست های حيوانی معمول 16

 شنایی با اثرات سمی سموم بصورت وابسته به دوز بر روی حيوانات آزمایشگاهیآ 17

 

  

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 سم شناسی عملی عنوان درس:

 

 پیوسته کارشناسیمقطع تحصیلی:         آزمایشگاهیعلوم  رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:                           عملیواحد1 تعداد واحد:

 علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی:             1396اول نیمسال تحصیلی:    

                           

 دکترخاکسار :مدرس                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

 سموم مقدار تعیین و شناسائی روشهاي با علوم آزمایشگاهی رشته دانشجویان آشنائی

 شناسی سم آزمایشات از نتایج حاصل از منطقی استنتاج و مختلف

 روش تدریس:

 ،بررسی گزارش کار،نمایش فيلمو فعاليت گروهی،کوئيز آزمایشگاهی بحث سخنرانی،

 :این درس روش ارزشیابی

 نمره3:کوئيز 

 نمره 5:رائه گزارشا 

 نمره 2: فعال حضور 

 نمره 8:ترم پایان امتحان 

 :درس این در دانشجو تکالیف و وظایف

 درآزمایشگاه موقع به حضور  

 آزمایشگاهی فردی و گروهی های پاسخ و پرسش در فعال مشارکت 

 مربوطه تکاليف انجام 

 جلسه هر در شده ارائه مطالب مطالعه 

 تهيه گزارش کار ومربوط به هر تست آزمایشگاهی 

  

   

   

  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

یادگيری و کسب اطالعات علمی در خصوص روش های علمی و آزمایشگاهی متداول و مرسوم اندازه 

فلزی،داروها،گاز ها و سموم مختلف دیگر در مایعات بيولوژیکی بدن که از لحاظ شاخص گيری عناصر 

 های مسموميت مورد نظر هستند

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 مرتبط منابع سایر مطالعه جهت کافی زمان اختصاص عدم 

 آزمایشگاهی جلسه هر تشکیل قبل شده ارائه مطالب کافی مطالعه عدم  

 عدم تنظیم به موقع گزارش هاي مربوط به فعالیت هاي آزمایشگاهی 

 عدم  انجام فعالیت متناسب فردي و گروهی در تست هاي مربوط آزمایشگاهی 

 نداشتن آمادگی جهت انجام کوئیز هاي آزمایشگاهی 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 ترم ابتداي از تست هاي آزمایشگاهیانجام   روند با بودن همراه 

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

 تست هاي آزمایشگاهی با مرتبط شده منتشر مقاالت مطالعه 

 شده ارائه مطالب کافی مطالعه با کالس جلسات تمام در حضور 

 فردي و گروهی آزمایشگاهی هاي فعالیت انجام در جدیت 

 منابع اصلی درس: 

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

2. Principle of biochemical toxicology, J.Timberel.Latest edition. 

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

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

pharmaceuticals, body fluids and postmortem material, Last Edition. 

 

 


