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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  کنترل مسمومیت درس: عنوان
  کد درس:

 واحد نظري 2 :1واحدو تعداد نوع 

 نام مسؤول درس: دکتر سید ناصر استاد

 محمد رتدک، زاده فشری محمد دکتر، يسبزوار دامی دکتر، ینحسی... ا روح دکتر، ناصر استاد دسی دکترمدرسان:  مدرس/ 
 مجتهدزاده  مجتبی دکتر، زاده یائیدکتر عباس کبر ،یقهرمان نیدکتر محمد حس ،عبداللهی

 نظري 3سم شناسی نظري، داروشناسی : زمان/ همنیازپیش
 اول نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهران محل کار:

 02166959105 تماس:تلفن 
 ostadnas@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2(مثال: عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب.  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص

 ) ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم(انتظار  

 در معرضمختلف( تصادفی، سوء مصرف، عمدي، سموم کشاورزي و...)  دالیلباتوجه به برخورد مستقیم داروسازان با افرادي که به 
لزوم داشتن اطالعات کافی در خصوص نحوه برخورد با این اند، هرگونه ماده شیمیایی قرار گرفتهمقدار بیش ازحد مجاز دارو و یا 

دسته  ننحوه برخورد با ایلذا آشنایی با مسمومیت هاي مختلف ترکیبات شیمیایی و داروها و همچنین  باشد.ضروري می قبیل افراد
 اشد.بد از مباحث عمده این درس میاز افر

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

هاي درمان دوتنتیهاي اورژانس، آشنایی با آآموزش دانشجویان ازلحاظ چگونگی برخورد اولیه با فرد مسموم، ارائه راهنمایی
 هامسمومیت

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 هاي شایعهاي کنترل مسمومیتهاي رایج دارویی و غیر دارویی، روشبا مسمومیت ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس
 ها آشنا باشددوتزدایی از بدن فرد مسموم، چگونگی برخورد با بیمار مسموم و آشنایی با آنتیو سمیت

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 
 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

 

  کالس
 وارونه

 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 چند رسانه اي، فیلم)

 

  استفاده از دانشجویان در
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 
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 :درس میتقو

 کنترل مسمومیتنام درس: 

 دکتر سید ناصر استادمسئول درس: 

  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

 سخنرانی تعاملی - -   
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

 
19/06/1401 

 دكتر حسیني 
 

اقدامات درماني اورژانس در 
 مسمومیتھا

1 

 سخنرانی تعاملی - -   
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

 
باتوجھ بھ برنامھ 

استاد محترم 
کالس جبرانی 

 شودبرگزار می
 

 دكتر حسینی
 

قلبي مسمومیت از داروھاي 
 عروقي

2 

آقای امیدی و خانم آقا    
کمک در فرآیند زاده، 

 آموزشی، 
ری مطالب در ذابارگ

سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
02/07/1401 

 
 دكتر قھرمانی

 
مسمومیت از داروھای 

 ھورمونی و آنالوگ ھای آنھا

3 

آقای امیدی و خانم آقا    
کمک در فرآیند زاده، 

 آموزشی، 
اری مطالب در بارگذ

سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
09/07/1401 

 دكتر قھرمانی
 

مسمومیت با داروھای آنتی 
 بیوتیک

4 

 خانم ھا آثار و آقازاده،   
 کمک در فرآیند آموزشی، 

ری مطالب در بارگذا
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
صورت آموزش مجازي در  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
16/07/1401 

 دكتر کبریائی زاده
 

مسمومیت ناشي از سموم 
 بیولوژیک

5 

 رسولی،خانم  * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

ری مطالب در بارگذا
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
مجازي در صورت آموزش  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
23/07/1401 

  دكتر استاد
 مسمومیت ناشي از گازھا

6 

 ،رسولیخانم  * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

اری مطالب در بارگذ
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
صورت آموزش مجازي در  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
30/07/1401 

  دكتر استاد
 مسمومیت ناشي از فلزات

7 

 ،داوودیخانم  * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

اری مطالب در بارگذ
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

 
07/08/1401 

 دكتر مجتھد زاده
 

مسمومیت ناشي از داروھاي 
 ضد صرع و گزانتین ھا

8 
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استفاده از دانشجویان در  -
 تدریس 

 خانم ھا آثار و آقازاده،   
 کمک در فرآیند آموزشی، 

ری مطالب در بارگذا
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
14/08/1401 

 دكتر کبریائی زاده
 

مسمومیت ناشي از سالحھاي 
 شیمیائي 

9 

 ،نوروزیخانم  *  *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

اری مطالب در بارگذ
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
حل یادگیری مبتنی بر  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
21/08/1401 

 دكتر شریف زاده

 
مسمومیت ناشي از 

نرولپتیكھا و داروھاي 
 ضدافسردگي

10 

 ،داوودیخانم  * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

اری مطالب در بارگذ
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 تعاملیسخنرانی  -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
28/08/1401 

 دكتر مجتھدزاده
 

مسمومیت ناشي از داروھاي 
 آرام بخش و خواب آور

11 

 سخنرانی تعاملی - - *  *
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس

 
05/09/1401 

 دكتر سبزواری
 

مسمومیت ناشي از 
  اوپیوئیدھا

12 

 سخنرانی تعاملی - - *  *
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس
 

 
12/09/1401 

مسمومیت ناشي از داروھاي  دكتر سبزواری
 روانگردان

13 

 سخنرانی تعاملی - - *  *
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس
 

 
19/09/1401 

 دكتر سبزواری
 

مسمومیت ناشي از داروھاي 
 ضدالتھاب غیر استروئیدي

14 

 ،آقای رحیمیخانم آثار و  * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

ری مطالب در بارگذا
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
26/09/1401 

 دكتر عبداللھی
 

مسمومیت ناشي از تركیبات 
 آفت كش

15 

 خانم آثار و آقای رحیمی، * * *
 کمک در فرآیند آموزشی، 

بارگذاری مطالب در 
سامانھ، پیگیری 
 فعالیتھای یادگیری

 سخنرانی تعاملی -
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم
استفاده از دانشجویان در  -

 تدریس 

 
03/10/1401 

 مسمومیت ناشي از حاللھا دكتر عبداللھی

16 

 سخنرانی تعاملی - -   
یادگیری مبتنی بر حل  -

 مسئلھ
آموزش مجازي در صورت  -

 لزوم

10/10/1401 
 

 آنتی دوتھا دکتر حسینی

17 
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 توضیحات:

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

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 
  کنترل مسمومیتنام درس: 
 . نمرهزمآ

 دکتر سید ناصر استادمسئول درس: 

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

سهم            
 نمره

دکتر        100%    
 حسینی

دکتر       30% 70%    
 قهرمانی

دکتر       30% 70%    
کبریائی 

 زاده

دکتر       30% 70%    
 شریف زاده

دکتر       30% 70%    
 مجتهدزاده

دکتر    10%   20% 70%    *
 سبزواري

دکتر       30% 70%   * *
 عبداللهی

 دکتر استاد   30%    70%    

زمان            
 برگزاري
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 حات:توضی

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري 

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 :کتب) الف      

1) Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, Matthew J. 
Ellenhorn, Seth Schonwald, Gary Ordog, Jonathan Wasserberger, Williams and Wilkins, The last 
edition. 

2) Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose, Michael W. 
Shannon, Stephen W. Borron, Michael Burns, The last edition. 

3) Natural Toxins: Animal, Plant, and Microbial, John B. Harris, Oxford University Press, The last 
edition. 

4) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Curtis Klaassen, McGraw Hill, 
The last edition. 

 

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


