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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

   

 علوم آزمایشگاهیناپیوسته  کارشناسیدانشجویان  مخاطبان:سم شناسی عملی         عنوان درس:

 سم شناسی نظری :دروس پیش نیاز  عملیواحد1تعداد و نوع واحد:

 واحد(  نیمواحد( دکتر امیر کیانی ) )نیم دکتر حسین زاده مدرس:11-11یک شنبه زمان ارائه درس:

 

 هدف کلی درس:

 روشهای مختلف  استخراج سموم و اندازه گیری آنها در نمونه های بیولوژیککمک به فراگیری 

 اهداف کلی جلسات:

 آشنایی با کاربرد سم شناسی قانونی و نمونه های مورد استفاده در سم شناسی قانونی و تستهای رنگی -1

 ربیتوراتها: باداروهای اسیدی شناسایی استخراج و ،ژیک نمونه های بیولو استخراج سموم از آشنایی با -1

 (: سالیسیالتها1آشنایی با استخراج و شناسایی داروهای اسیدی ) -3

 آشنایی با استخراج و شناسایی نیتریت در فراورده های گوشتی-4

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

تعیین کیفی برخی و یقانون یمورد استفاده در سم شناس یو نمونه ها یقانون یبا کاربرد سم شناس ییآشنا:کلیهدف 

 یرنگ یتستها از سموم با استفاده از

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 سم شناسی قانونی را در یک جمله تعریف کند. -1 -1

 در سم شناسی قانونی آشنا شودبا انواع نمونه های مورد استفاده -1 -1

 آشنا شود.جمع آورینمونه ها، حمل بهآزمایشگاه، با -3 -1

 و شرح دهد بداندتشخیص مسمومیت نقشتستهایرنگیرادر . -4 -1

 را بداند.با استفاده از تستهای رنگی  ه جهت شناسایی سموم ادمعرفهای مورد استف  -1-5

 جلسه دوم

 باربیتوراتها: یدیاس یداروها یی، استخراج و شناسا کیولوژیب یبا  استخراج سموم از نمونه ها ییآشناهدف کلی:

 شود.با مقدمات و مفاهیم مهم مطرح در مسمومیت با باربیتورات ها آشنا  -1 -1

 اصول کلی استخراج سموم را توضیح دهد. -1 -1

3- 1-back extraction  .را شرح دهد 

را به روش طیف نوري را انجام دهد فنوباربیتالمراحل مختلف اندازه گیري سطح سرمي 1 - 4       

 .دیاستاندارد آن را رسم نما یو منحن هیرا ته فنوباربیتال الزم یاستانداردها هیکل  -1 -5

 سوم هجلس
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 التهایسی(: سال1) یدیاس یداروها ییبا استخراج و شناسا ییآشناهدف کلی:

 .آشنا شود سالیسیالتهابا مقدمات و مفاهیم مهم مطرح در مسمومیت با  -1 -1

 مفاهیم اسیدوز و الکالوز تنفسی و متابولیک را بداند.-2 -2

 را انجام دهد. به روش طیف نوريرا  مختلف اندازه گیري سطح سرمي آسپرینمراحل -3-1

 .استاندارد آن را رسم نمایدکلیه استانداردهای الزم آسپرین را تهیه و منحنی   -1 -4

 جلسه چهارم

 یگوشت یدر فراورده ها تیترین ییبا استخراج و شناسا ییآشناهدف کلی: 

 افزودنیهای غذایی غیر قابل اجتناب  را بشناسد.1-4

 علت اضافه کردن نیتریت به مواد غذایی و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن در انسان  را بداند. -4 -1

 استخراج نیتریت از مواد غذایی را به ترتیب انجام دهد.راحل م -4 -3

 گزارش دهد. ppmبا استفاذه از معرف گریس مقدار نیتریت در صد گرم فراورده گوشتی را بر حسب 4 -4

 روش تدریس:

 و انجام آزمایشبحث گروهی  -پرسش و پاسخ -سخنرانی

 های کمک آموزشی: رسانه

 وایت بورد

 :یابیسنجش و ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

رکت ش

زمایشگاهو آفعالدر

 مشارکت

و ارایه  در بحث

 گزارش کار

 پایان هر جلسه  7 

 

  پایان ترم 3 سواالت تشریحی پایان ترم
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 قررات درس و انتظارات از دانشجو:م

برگزار شدن این واحد درسی رود که با توجه به اهمیت درس جهت هر چه بهتر  از دانشجویان محترم انتظار می

 به نکات زیر توجه نمایند:

 حضور منظم و دقیق در کالس -

 فعال در انجام آزمایشاتشرکت  -

 منابع: 

1-Clarks isolation and Identification of drug,  last edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

و نمونه کاربرد سم شناسی قانونی  1

های مورد استفاده در سم 

 شناسی قانونی و تستهای رنگی

 وایت بورد انجام آزمایشسخنرانی،  دکتر حسین زاده 

 یاستخراج سموم از نمونه ها 2

، استخراج و  کیولوژیب

: یدیاس یداروها ییشناسا

 توراتهایبارب

شیانجام آزما ،یسخنران دکتر حسین زاده بورد تیوا   

 ییبا استخراج و شناسا ییآشنا 3

(: 1) یدیاس یداروها

 التهایسیسال

شیانجام آزما ،یسخنران دکتر حسین زاده بورد تیوا   

 ییبا استخراج و شناسا ییآشنا 4

 یدر فراورده ها تیترین

 یگوشت

شیانجام آزما ،یسخنران دکتر حسین زاده بورد تیوا   



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


