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 هیعلوم تغذ رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی
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 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 ییغذا یها تیبهداشت و مسموم عنوان واحد درسی
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 شناسی پزشکیمیکروب پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 مجتبی یوسفی اصلی

 علوم و صنایع غذایی مدرس  رشته تحصیلی

 پی اچ دی مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 m.yousefi@semums.ac.ir پست الکترونیک

  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 درس()شرح توصیف 

 یها تیو انواع مسموم یمواد غذا یآلودگ یراه ها ،ییمواد غذا یآشنایی دانشجویان  با انواع آلوده کننده ها

 ییغذا

 اهداف اختصاصی

حاد تیمزمن و مسموم تیسم، مسموم فیبا تعر ییآشنا  

ییو عفونت غذا تیبا تفاوت مسموم ییآشنا   

 LD50و طبقه بندی سوم از نظر  LD50 ،TD50آشنایی با 

دز و پاسخ نیبا رابطه ب ییآشنا  

یسم باتیترک سمیمواجهه و متابول یرهایبا مس ییآشنا  

ییغذا یها تیبا انواع عفونت و مسموم ییاشنا  

سموم نیاز ا یناش تیو مسموم یعیو طب یاهیبا انواع سموم گ ییآشنا  

 ییمواد غذا های¬یاز فراور یو سموم ناش نیاز فلزات سنگ یناش تیبا مسموم ییآشنا

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی شناختیحیطه  پیامدهای یادگیری : 

*   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 یذوق لیاسماع ،یآملساالر لهیترجمه جم ،ی. امیتیاستنل فیتال  یاهیو تغذ ییغذا یشناسسم

Omaye S. T., Food and nutritional toxicology: CRC press, 2004 

Deshpande S. Handbook of food toxicology: CRC Press; 2002 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

5 
 مقدمه و آشنایی 

 71/60/99 70-71 
 آموزشیاسالید 

  توضیحات شفاهی

 

پی دی پاورپوینت و 

 اف
 ب

2 

 مسمومیت و عفونت غذایی

41/60/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

همکاری دانشجویان در 

 پیشبرد بخشی از مطالب

 

فایل  پاورپوینت و

 صوتی
 الف و ب

4 

 ییمواد غذا یمنابع آلودگ

17/60/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

 سرچ توسط دانشجویان

 

پاورپوینت و فایل 

 الف و ب  صوتی

 0و 5و 1

3 

 انواع سموم و تعاریف سم شناسی

1/61/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

 سرچ توسط دانشجویان

 

پاورپوینت و فایل 

 الف و ب  صوتی

 0و 5و 1

4 

و طبقه  LD50 ،TD50با  ییآشنا

 LD50سوم از نظر  یبند

  دز و پاسخ نیبا رابطه ب ییآشنا
71/61/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

 سرچ توسط دانشجویان

فایل  پاورپوینت و

 صوتی
 الف و ب 

 0و 5و 1

2 

های ورود سموم به بدن و راه

 هامتابولسیم آن

  
47/61/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

 سرچ توسط دانشجویان

پاورپوینت و فایل 

 صوتی
 الف و ب 

 0و 5و 1

7 

 یها تیکننده مسموم نییعوامل تع

 حاد و مزمن
42/61/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

همکاری دانشجویان در 

 پیشبرد بخشی از مطالب

پاورپوینت و فایل 

 الف و ب  صوتی

 0و 5و 1



 

8 

از  یناش یها و عفونت ها تیمسموم

 و قارچ( ی)باکتر یکروبیعوامل م
65/62/99 70-71 

 آموزشیاسالید 

و  توضیحات شفاهی

تبادل نظر کالسی و 

 سرچ توسط دانشجویان

پاورپوینت و فایل 

 صوتی
 الف و ب 

 0و 5و 1

9 
 اشکال رفع و هاسرفصل بر مروری

74/62/99 70-71 
آموزشی اسالید  

و شفاهی توضیحات  

پاورپوینت و فایل 

 صوتی
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