
 
 

 

 

 

 ( Course Plan)  وره د طرح  

 

 

 

 

 معرفی درس:

 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهندسی  گروه آموزشی:                                بهداشت اوزدانشکده :      

 ای و ایمنی کار کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه     مقطع و رشته تحصیلی:

 واحد   0/ 5 :  تعداد واحد                                         شناسی شغلی سم     :    نام درس 

 عملی نوع واحد :  

فیزیولوژی و  شناسی و پایس بیولوژیک، اصول سم  پیش نیاز:  

                                         کالبدشناسی 

   12تا  10شنبه.  یک روز و ساعت برگزاری کالس:   

 دانشکده بهداشت   مکان برگزاری: 

 

                                        رزاق رحیم پور مسئول برنامه:  
 

 Razzaghrahimpoor@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                         07152519272شماره تماس دانشکده:     

 رزاق رحیم پور مدرس:  
 Razzaghrahimpoor@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی: شماره تماس دانشکده:                                                   

   رزاق رحیم پور تهیه و تنظیم:  
 

                                     1400/ 11/ 08      تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی 

 

گروه اتاق عمل       

 



 
آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای  درس سم شناسی شغلی با هدف  

ی  های شغلی صنعتی و کشاورزی، آشنایی با نحوهشناسی برخی از ترکیبات شیمیایی پرکاربرد در محیط و ایمنی کار با با سم

همراه ارزشیابی عملی پایش بیولوژیکی برخی سموم ارائه می  اثرگذاری سموم در بدن، آشنایی با انواع سموم و اثرات آنها به 

 شود. 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :  ▪
 های ادرار، خون، مو، ناخن و هوای بازدمی سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونهآشنایی با روش  ▪

 های بیولوژیکی سازی نمونههای مختلف آمادهآشنایی با روش  ▪

 سنجی نوری های ادرار با استفاده از روش طیف گیری کراتینین در نمونهاندازه ▪

-های ادرار )متابولیت مواجهه با تولوئن( با استفاده از دستگاه طیفاسید در نمونهتعیین غلظت هیپوریک ▪

 سنجی نوری 

 سنجی نوری های خون با استفاده از دستگاه طیفهموگلوبینی در نمونهتعیین درصد مت ▪

 گیری سرب خون با استفاده از دستگاه طبف سنجی جذب اتمی اندازه ▪

 سنجی نوری استراز به روش طیفتعیین فعالیت آنزیم کولین ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلی  ❖



 
   های ادرار، خون، مو، ناخن و هوای بازدمی سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونهآشنایی با روش 

 اهداف اختصاصی  ❖

 پایان دوره قادر باشد: دانشجو بایست در  

 های بیولوژیک را تعریف نماید. نمونه ▪

 های ادرار را تشریح نماید. سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونه روش ▪

 های خون را تشریح نماید. سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونه روش ▪

 تشریح نماید. های مو و ناخن را سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونه روش ▪

 های هوای بازدمی را تشریح نماید. سازی نمونهگیری، حمل و ذخیرههای نمونه روش ▪

 

 هدف كلی  ❖

   های بیولوژیکی سازی نمونههای مختلف آمادهآشنایی با روش 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 نماید. های بیولوژیک را تشریح سازی نمونهروش های آماده ▪

 سازی را تشریح نماید. روش آماده سازی همگن ▪

 مایع را تشریح نماید.  -روش آماده سازی استخراج مایع  ▪

 روش آماده سازی استخراج فاز جامد را تشریح نماید.  ▪

 سازی را تشریح نماید. روش آماده سازی تغلیظ ▪

 روش آماده سازی ترقیق سازی را تشریح نماید.  ▪

 جی  را تشریح نماید. های استانداردسازی خارروش  ▪

 های استانداردسازی داخلی  را تشریح نماید. روش  ▪

 های استانداردسازی افزایشی را تشریح نماید. روش  ▪

 

 هدف كلی  ❖



 
   سنجی نوری های ادرار با استفاده از روش طیف گیری کراتینین در نمونهاندازه

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 کاربرد سنجش کراتینین ادرار را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش کراتینین ادرار را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش کراتینین ادرار را به طور عملی انجام دهد.  ▪

 

 

 

 هدف كلی  ❖

   سنجی نوری با استفاده از دستگاه طیف)متابولیت مواجهه با تولوئن( های ادرار اسید در نمونهتعیین غلظت هیپوریک

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 کاربرد سنجش هیپوریک اسید ادرار را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش هیپوریک اسید ادرار را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش هیپوریک اسید ادرار را به طور عملی انجام دهد.  ▪

 

 

 

 

 هدف كلی  ❖

   سنجی نوری استفاده از دستگاه طیفهای خون با هموگلوبینی در نمونهتعیین درصد مت



 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 کاربرد سنجش درصد مت همگلوبینی خون را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش درصد مت همگلوبینی خون را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش درصد مت همگلوبینی خون را به طور عملی انجام دهد.  ▪

 

 

 هدف كلی  ❖

   گیری سرب خون با استفاده از دستگاه طبف سنجی جذب اتمی اندازه

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 کاربرد سنجش سرب خون را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش سرب خون را تشریح نماید.  ▪

 روش سنجش سرب خون را به طور عملی انجام دهد.  ▪

 

 

 

 

 

 هدف كلی  ❖

   سنجی نوری استراز به روش طیفآنزیم کولینتعیین فعالیت  

 اهداف اختصاصی  ❖



 
 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 استراز خون را تشریح نماید. کاربرد تعیین فعالیت آنزیم کولین ▪

 استراز خون را تشریح نماید. روش تعیین فعالیت آنزیم کولین ▪

 طور عملی انجام دهد. استراز خون را به روش تعیین فعالیت آنزیم کولین ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            



 

 شرايط اجراء

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ در پایان هر جلسه .1

 شناسی آزمایشگاه سمکار عملی در   .2

 

   :امکانات آموزشی ❖
 امکانات کمک آموزشی شامل اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتور و رایانه

 تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز 

 

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر     بلی   ◼ آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ 

 جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت وجود  •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص  صفحات و  فصل 

 مطالعه شده برای  

 کلیه فصول  شناسی شغلی، انتشارات برای فردا. آخرین ویرایش طاهری سید جمال الدین، داوود افشاری، سمشاه 

 کلیه فصول  آخرین ویرایش شناسی شغلی، انتشارات تیمورزاده، احمدی زاده معصومه، سم

Winder C and Stacey Neill; Occupational toxicology, CRC press, Last edition  کلیه فصول 

Philips L, Williams. Principle of toxicology- environmental and industrial 

application. Last edition. 
 فصول کلیه  

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسی دانشجویان به  

 مقاله 

  



 
 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

عنوان   به  تنهایی  به  یا  معرفی کنید   منبع درسی فوق  دانشجویان  و  به  کنید  ذکر  را  آن  را    فایل، مشخصات  آن 

 ضمیمه نمایید:

 

 و ... است.   های دیگر دانشگاهروی سامانه بر  اری شده  ذ محتوای بارگ ،  یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت،  منظور    *

 

 آزمون های تکویني )کوییز/ میان ترم(  ❖

 خیر    بلی  ◼  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 .....  عملی  پایان ترم  1

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم   ف ی تکال  ▪

 

 پروژه درسی  ▪

 *نوع محتوا 
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/ 

 کنندگان تهیه 
 توضیحات 

آماده بودن فایل برای  

 ** اری ذ بارگ 

    



 
 خیر  ◼ بلی    اید؟ . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 
 12 عملی آزمون  

 5 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها 
 

 مقررات  ❖

 10حدأقل نمره قبولی:  .3

 جلسه 1حدأکثر غیبت مجاز:  .4

 

 

 

 

 

 

 )عملی(  شناسی شغلی سمجدول زمان بندی درس 

 روش ارزشیابی  امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریح ارائه 

17/11/1400 12-10 

هننای آشنننایی بننا روش
گیننری، حمننل و نمونننه
نمونهذخیره هنای سازی 

 بیولوژیک

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ
پروژکتور، رایانه،  ویدئو 

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

 پرسش و پاسخ ویدئو پروژکتور، رایانه،  سخنرانی، پرسش   رحیم پورهای مختلف  روش 12-10 24/11/1400



 

های سازی نمونهآماده
 بیولوژیکی

 وایت برد  و پاسخ

01/12/1400 12-10 
گیری کراتینین در اندازه

 ادرار
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش  
 پاسخو 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

08/12/1400 12-10 
تعیین غلظت 

 اسید در ادرارهیپوریک
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

03/02/1401 12-10 
-تعیین درصد مت

 هموگلوبینی خون 
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

10/02/1401 
 رحیم پور گیری سرب خون اندازه 12-10

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

17/02/1401 
12-10 

تعیین فعالیت آنزیم 
 استراز خون کولین

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ
پروژکتور، رایانه،  ویدئو 

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

24/02/1401 
12-10 

تعیین فعالیت آنزیم 
 استراز خون کولین

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
 پرسش و پاسخ 

 آزمون پایان ترم

 


