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 دانشکده داروسازی

  PhDتخصصی/ دکتریدوره 
 درس:اطالعات 

  یاشناسی تجزیهسم عنوان درس:
  1696692 کد درس:

 واحد نظری 2 :2واحدو تعداد نوع 

 سبزواریامید دکتر نام مسؤول درس: 

     گروه شیمی دارویی –روئینی دکتر –دکتر استاد –دکتر حسینی –کتر عبداللهید –دکتر سبزواریمدرسان:  مدرس/ 

 -: زمان/ همنیازپیش
 1044 - 1041اول  نیمسال تحصیلی:

 درس:ول ئمساطالعات 

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازی –دانشگاه علوم پزشکی تهران  محل کار:

 10122121 تلفن تماس:
 omid@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

 

 :توصیف کلی درس

 Abuse موارد جستجوی سم شناسی بیمارستانی و - مسمومیتها درمان سموم در سنجش نقش و ای تجزیه شناسی سم اصول

از مایعات  سههموم روشهههای اسههت را  - عوامل موثر بر آن و برداری نمونه تکنیک های و نمونه - و تعیین غلظت خونی داروها 
 شناسایی -و تعیین مقدار سموم با روشهای کروماتوگرافی  شناسایی - لکه ای و رنگی های تست با شهناسایی سموم  - بیولوژیک

 جدید های تکنیک - با روشهای ایمونولوژیک مقدار سموم تعیین و شناسایی - تعیین مقدار سهموم با روشهای اسککتروسکوپی  و

  شناسی نتایج آزمایشات سم تفسیر -تعیین سموم  در

 

  :مندیتوان محورهای/ ف کلیاهدا

صول سم شناسی تجزیه ای و تکنیک های شناسائی و اندازه گیری سموم در نمونه های بیولوژیک و کاربرد آن در ا باآشنایی دانشجویان 
 مسمومیت های حاد و مزمن بصورت ت صصی

                                                           

 واحد عملی( 1واحد نظری،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :مندیتوانمحورهای هر / زیراهداف اختصاصی

 درمان سموم در سنجش نقش و ای تجزیه شناسی سم اصولآشنایی کامل با رود که فراگیرپس از پایان این درس انتظار می

 و راهکارهای آن را داشته باشد. سم شناسی بیمارستانی - مسمومیتها

 :یادگیری -یاددهی هایروش

س نرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، 
 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 
 

یادگیری اکتشافی  
 هدایت شده

          (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   
 

یادگیری مبتنی بر   
 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی 
 )تدریس توسط همتایان(

سایر موارد )لطفاً نام  بازی 
 -------ببرید( 

       

 اجرا می شود بصورت مجازیکالسها براساس هماهنگی دستیاران با مدرسین محترم   ٭*                        
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 :درس میتقو

 ای نظری: سم شناسی تجزیهنام درس

 : دکتر سبزواریمسئول درس
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 مبحث عنوان نام استاد سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال
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 1 اصول سم شناسی تجزیه ای  دکتر سبزواری  *    *  * *

 2 هانقش سنجش سموم در درمان مسمومیت دکتر سبزواری  *    *  * *

  –دکتر عبدالهی   *    *  * *

 دکتر سبزواری
 3 برداری و عوامل موثر بر آنروشهای نمونه و نمونه 

روشهای است را  سموم )آلی،  فرار،  معدنی و داروها( از  دکتر حسینی         

 مایعات بیولوژیک
0 

شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از تستهای  دکتر استاد         

 رنگی و لکه ای
5 

 GC 1شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از  دکتر عبدالهی         

 HPLC 7شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از  دکتر سبزواری  *    *  * *

 UV 8و  AAشناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از  دکتر حسینی         

 MS 9شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از  گروه شیمی دارویی         

شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از روشهای  دکتر استاد         

 ایمونولوژیک
14 

 11 شناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از اسکنر لیزری دکتر حسینی         

 Capillaryشناسایی و تعیین مقدار سموم با استفاده از  روئینیدکتر          

Electrophoresis 
12 

 13 سم شناسی بیمارستانی و تعیین غلظت خونی داروها دکتر سبزواری  *    *  * *

و تعیین غلظت  Abuseآزمون های جستجوی موارد  دکتر سبزواری         

 خونی داروها
10 

 15 نتایج آزمایات سم شناسیتفسیر  دکتر عبدالهی         
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  دانشجو:  یابیارز روش

 نام درس:  ای نظری: سم شناسی تجزیهنام درس

 فعالیت های یادگیری

)تکالیف، فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز پایان ترم پروژه

 شفاهی آنالین سامانه آزمون

 

 شفاهی آنالین سامانه نوید

 

 سهم نمره *  *  * *

 حسینیدکتر  *  *  * *

 دکتر سبزواری *  *  * *

 دکتر عبداللهی *  *  * *

 دکتر استاد *  *  * *

 زمان پیشنهادی برگزاری      

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * مش ص گردد.

 وضیحات بیشتر در این قسمت در  گردد.تدر صورت نیاز به 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 توضیحات:

 بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. )مواردی چون نمره آزمون، حضور و غیاب در کالسهای آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهایها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده(

 با عالمت * مش ص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 در  گردد که سهم نمره فعالیت های م تلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یت صص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

1-Clarks Isolation and Identification of Drugs Last edition. 

2- Legal Medicine, Sanbar S. et al Last edition. 

3 – Clinical Environmental Health and Toxic Exposure. Sullivan J.B. et al Last edition. 

4- Textbook of Forensic Medicine & Toxicology. Nageshkumar G. et al Last edition. 

5- General & Applied Toxicology Last edition. 


