بسمه تعالي

طرح درس) آموزش آنالین و مجازی)
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :رضا عزیزی
گروه آموزشي :علوم پایه

آخرین مدرك تحصيلي :دکترای تخصصي
نام دانشكده :علوم پزشكي خمين

عنوان واحد درسي به طور کامل :سم شناسي نظری

تعداد واحد 1 :واحد

مرتبه علمي :استادیار

رشته تحصيلي :بيوشيمي باليني

رشته تحصيلي فراگيران :علوم آزمایشگاهي
تعداد جلسه8 :

محل تدریس:

مقطع :کارشناسي

دانشكده علوم پزشكي خمين عنوان درس پيش نياز-- :

-

بخش ب:

1

1

آشنایی با سم

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

شناسی و مفاهيم

با مراجعه به منابع معرفی شده

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

2

2

گروه اول از سمومی که

آشنایی با ساختمان ،عالئم،

مورد سوء مصرف قرار

عوارض  ،مشتقات و درمان

ميگيرند

کوکائين ،اپيوئيدها ،متادون ،فن

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه

ردیف

جلسه

هدف کلی جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه
حيطه اهداف آموزشی :شناختی،
عاطفی ،روان حرکتی)

روش هاي یاددهی

پایه

انتظار می رود که دانشجو
مطالب زیر را در حد ارائه شده
بداند .توکسيکودیناميک.
توکسيکوکينتيک .تعریف سم.
تعریف آنتی دوت .تعریف
مسموميت .گروه بندي سموم

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي

ارزشيابی

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017

3

3

4

4

5

5

سيکليدین.

نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

گروه دوم از سمومی که

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

مورد سوء مصرف قرار

با مراجعه به منابع معرفی شده

ميگيرند

انتظار می رود که دانشجو

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

مطالب زیر را در حد ارائه شده
بداند .آشنایی با ساختمان،
عالئم ،عوارض  ،مشتقات و
درمان آمفتامينها ،بنزودیازپينها،
باربيتوراتها

آشنایی با سمومی که

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

منجر به هيپوکسی

با مراجعه به منابع معرفی شده

ميشوند و یا در حشره

انتظار می رود که دانشجو

کش ها استفاده

مطالب زیر را در حد ارائه شده

ميشوند

بداند .آشنایی با ساختمان،
عالئم ،عوارض  ،مشتقات و
درمان سيانيد ،مونواکسيدکربن،
ارگانوفسفاتها و کرباماتها

آشنایی با الکلها و

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

کارسينوژنهاي محيطی

با مراجعه به منابع معرفی شده
انتظار می رود که دانشجو
مطالب زیر را در حد ارائه شده
بداند .آشنایی با ساختمان،
عالئم ،عوارض  ،مشتقات و
درمان اتانول ،متانول ،اتيلن

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

6

6

7

7

8

8

گليکول

آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با فلزات سمی

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

(گروه اول )

با مراجعه به منابع معرفی شده

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

انتظار می رود که دانشجو
مطالب زیر را در حد ارائه شده
بداند .آشنایی با ساختمان،
عالئم ،عوارض و درمان
آلومينيوم  ،آرسنيک ،آنتيموآن،
برليوم ،کادميوم ،کروم ،نيکل

آشنایی با فلزات سمی

بعد از ارائه مطالب این جلسه و

(گروه دوم )

با مراجعه به منابع معرفی شده

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

استامينوفن ،ساليسيالت

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

انتظار می رود که دانشجو
مطالب زیر را در حد ارائه شده
بداند .آشنایی با ساختمان،
عالئم ،عوارض و درمان جيوه ،
سرب  ،آهن ،مس  ،کبالت

مسموميت با داروها

(آسپرین) ،ضدافسردگی هاي
سه حلقه اي ،آنتی هيستامينها،
فنی توئين ،فنوباربيتال،
کاربامازپين ،دپاکين ،گاباپنتين

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث  20درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

هنري دیویدسون ،بخش سم شناسی و
مانيتورینگ دارودرمانی  ،اندیشه رفيع،
2017
تيتز ،بخش سم شناسی  ،فلزات سمی
 ،اندیشه رفيع2015 ،

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1هر چهارشنيه منتظر محتوای جدید در سامانه نوید باشيد.
 -2در گفتگوها شرکت کنيد.
 -3تكاليف را در مهلت تعيين شده پاسخ دهيد.
 -4اجازه دارید سواالت خود را در پيام یا گفتگو بپرسيد.
موفق باشيد

