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 بٌام خذا 

 داًؼگاٍ ػلْم پشػکی کزهاًؼاٍ

 داًؼکذٍ دارّطاسی

 

 

 کارػٌاطی پیْطحَ ػلْم آسهایؼگاُیداًؼجْیاى  هخاطباى:ػٌْاى درص: طن ػٌاطی ًظزی                    

 2دارّػٌاطی ًیاس: درص پیغ           ّادذ ًظزی 1 تؼذاد ّ ًْع ّاحذ:

 ّادذ(  ًین ّادذ( ّ دکحز اهیز کیاًی ) ًیندکحز لیال دظیي سادٍ)  هذرص:          11 -12ُا  ػٌثَ طَ سهاى ارائَ درص:

 

  کوک بَ فزاگیزی اثزات سیاى آّر  هْاد ػیویایی بز رّی طیظتوِای بیْلْژیک  ُذف کلی درص:

 اُذاف کلی جلظات:

هْاد   ْىیْتزاًظفْرهاطیّ ب غیجذب ، تْس یبا چگًْگ اىیداًؼجْ ییّ  آػٌا یطن ػٌاط اتیکل -1

 در بذى یطو

 آػٌایی داًؼجْیاى تا اثزات هْاد طوی تز رّی ارگاى کلیَ -2

 ذآػٌایی داًؼجْیاى تا اثزات هْاد طوی تز رّی ارگاى کث-3

 آػٌایی داًؼجْیاى تا جزکیثاجی کَ هْرد طْی هصزف قزار هی گیزًذ. -4

 

 اُذاف ّیژٍ رفتاری بَ تفکیک اُذاف کلی ُز جلظَ

 جلظَ اّل: 

هْاد  تیْجزاًظفْرهاطیْى ّ  غیجْس ،جذب  یتا چگًْگ اىیداًؼجْ ییّ  آػٌا یطن ػٌاط اتیکل ُذف کلی:

 در تذى یطو

 اُذاف ّیژٍ: 

 ًوایذ ارئَ طن ػٌاطی اس کلی جؼزیف -١

 دُذ. خیُا را اس غؼاء طلْل جْضxenoboticػثْر   یُا رّع 3

هکاًِای اصلی جذب هْاد طوی را تذاًذ.  ذ ّکٌ فیجولَ جؼز کیپزّطة جذب را در  . 4-  

 را ًام تثزد. یػٌاط در طن ثیاُو ةیتَ جزج یجذب هْاد طو یاصل یُا هکاى -5

 .کٌذ فیجولَ جؼز کیرا در  غیپزّطة جْس -6

 دُذ. خیجْض غ،یرا در پزّطة جْس یّ طذ جفح یهغش -یًقغ طذ خًْ -7

 دُذ. خیرا جْض ْىیْجزاًظفْرهاطیدر پزّطة ت لیدخ یاصل یُا ّاکٌغ -8

 اس تذى را ًام تثزد یدفغ هْاد طو یاصل یُا راٍ -9

 جلظَ دّم: 
  ُذف کلی:

 اُذاف ّیژٍ: 

 آػٌایی تا اثزات جزکیثات طوی تز رّی ارگاى کلیَ ُذف کلی:
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 اُذاف ّیژٍ: 

 

 آًاجْهی ّ فیشیْلْژی کلیَ را تؼٌاطذ.  -1

 تَ جزکیثات طوی را جْضیخ دُذ.دالیل دظاص تْدى تافث کلیَ ًظثث   -2

آّرًذ  ػالین جزادث داد کلیَ را جْضیخ دادٍ ّ طوْم ّ دارُّایی کَ ایي ًْع آطیة را تْجْد هی  -3

 ًام تثزد.

 را در یک جولَ جْضیخ دُذ. (GFR)گلْتزّلی فیلحزاطیْى   -4

آّرًذ ًام  تْجْد هی هي کلیَ را تؼٌاطذ ّ طوْم ّ دارُّایی کَ ایي ًْع آطیة راهشػالین جزادث  -5

 تثزد.

ْسیذُا را جْضیخ کلیگهکاًیظن طویث کلیْی فلش جیٍْ، دارُّای ضذ الحِاب غیزاطحزًّیذ ّ آهیٌْ  -6

 دُذ.

 ػًْذ را تؼٌاطذ. ُای کلیْی اطحفادٍ هی ُایی کَ تزای ارسیاتی آطیةزهارک  -7

  طْم جلظَ

 آػٌایی با اثزات هْاد طوی بز رّی ارگاى کبذُذف کلی: 

 آًاجْهی ّ فیشیْلْژی کثذ را تؼٌاطذ.  -1

 چِار گزٍّ طلْلی هِن در تافث کثذ را ًام تزدٍ ّ خصْصیات آًِا را جْضیخ دُذ.  -2

 هٌطقَ هِن آى را تذاًذ. 3یٌْص( را تؼٌاطذ ّ خصْصیات طّادذ ػولکزدی کثذ )آ  -3

 اًذ.ُای کثذ اس طزیق اپپحْس تا هزگ اس طزیق ًکزّس را تذ جفاّت هزگ طلْل -4

 کلظحاسیض را در یک جولَ جؼزیف کٌذ.  -5

 را تؼٌاطذ. Veno Occlusiveتیواری   -6

 ػلث فیثزّسٍ ػذى تافث کثذ را جْضیخ دُذ.  -7

 ػْاهل هؤثز در ایجاد کثذ چزب را تذاًذ.  -8

 هکاًیظن طویث کثذی اطحاهیٌْفي ّ اجاًل را جْضیخ دُذ. -9

 هارکزُایی کَ جِث جؼخیص آطیثِای کثذی تَ کار هی رًّذ را تؼٌاطذ.  -11

 چِارمجلظَ 

 طْئ هصزف دارّیی تا آػٌایی  ُذف کلی:

 اُذاف ّیژٍ:

 در پایاى داًؼجْ قادر تاػذ:

 را در یک جولَ جؼزیف کٌذ. طْئ هصزف دارّیی   -1

جقظین تٌذی طاسهاى تِذاػث اًْاع جزکیثاجی کَ هْرد طْئ هصزف قزار هی گیزًذ را تز دظة   -1

 تذاًذ. جِاًی  

 اپیْدُای اگشّژى ّ اًذّژى را ًام تثزد.  -2

 اًْاع رطپحْرُای اپیْدی ّ ًقغ آًِا را تذاًذ.  -3
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اپیْدُایی کَ تیؼحز هْرد طْئ هصزف قزار هی گیزًذ را تؼٌاطذ ّ ػْارض طْئ آًِا تز تذى را  -4

 تذاًذ. 

َ دطث هی آیذ را تؼٌاطذّ ػْارض اطحفادٍ اس آًِا را جزکیثات  جُْن سا یی کَ اس گیاٍ کاًاتیض ت -5

 تذاًذ. 

 جز کیثات آهفحاهیٌی ّ ػْارض طْئ ًاػی اس هصزف آًِا را تذاًذ.   -6

 هٌابغ:

 

1. Casarett & Doulls Toxicology, Curtis D. Klassan. Mc Graw Hill 7th Edition, 

2007. 

 

2. The Text book of Modern Toxicology, Ernest Hodgson, Wiley, 3th Edition, 

2004. 

 

3. Basic Toxicology, Frank c/u, Taylor and francis 3th Edition, 1996. 

 

 رّع تذریض:

 پزطغ ّ پاطخ -طخٌزاًی

 ُای کوک آهْسػی: رطاًَ

 تزد، ّیذئْ پزّژکحْر ّایث

 طٌجغ ّ ارسیابی:

 طاػت تاریخ ًوزٍ رّع آسهْى آسهْى

 جلظَ دّم ّ پایاى  2 جؼزیذی  کْئیش

 آهْسػیّطیلَ کوک  رّع تذریض هذرص هْضْع ُز جلظَ جلظَ

، جذب جْسیغ کلیات طن ػٌاطی  1

تیْجزاًظفْرهاطیْى ّ دفغ 

  جزکیثات طوی 

دکتز حظیي 

 سادٍ 

طخٌزاًی، پزطغ ّ پاطخ ، بحث 

 گزُّی

 ّیذئْ پزّژکتْر، ّایت بزد، 

اثزات هْاد طوی تز رّی ارگاى  2

 کلیَ

دکتز حظیي 

 سادٍ

طخٌزاًی، پزطغ ّ پاطخ ، بحث 

 گزُّی

بزد،ّیذئْ پزّژکتْر، ّایت   

اثزات هْاد طوی تز رّی ارگاى  3

 کثذ

دکتز حظیي 

 سادٍ

طخٌزاًی، پزطغ ّ پاطخ ، بحث 

 گزُّی

 ّیذئْ پزّژکتْر، ّایت بزد،

دکتز حظیي  طْئ هصزف دارّیی 4

 سادٍ

طخٌزاًی، پزطغ ّ پاطخ ، بحث 

 گزُّی

 ّیذئْ پزّژکتْر، ّایت بزد،



 4 

  چِارم 

 پایاى جزم
طْاالت جظحی ّ 

 پاطخ کْجاٍ
 پایاى جزم 8

 

 

 هقزرات درص ّ اًتظارات اس داًؼجْ:

      رّد کَ تا جْجَ تَ اُویث درص جِث ُز چَ تِحز تزگشار ػذى ایي  اس داًؼجْیاى هذحزم اًحظار هی

 ّادذ درطی تَ ًکات سیز جْجَ ًوایٌذ:

 در کالص دضْر هٌظن ّ دقیق -

 ُای داخل کالطی ػزکث در فؼالیث -

 رجْع تَ هٌاتغ هؼزفی ػذٍ -

 هطزح کزدى طْاالت جلظَ قثل در اتحذای جلظَ تؼذی -

 در اًحِای  ُز جلظَ اس درص ُواى جلظَ  کْئیش تؼول خْاُذ آهذ. -        
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