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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

 171505 شماره درس: اصول سم شناسینام درس:

بهداشت و ایمنی  -نیمسال اول 1400مهرماه  :رشته و دوره

 موادغذایی

 

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع       نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت 34مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

 دندار : پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بعداشت و ایمنی موادغذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 بعداشت موادغذایی رشته تحصیلی: دکتر مهران صیادی درس: مسئول

 mehransayadi62@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

 (: دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 
 با اصول سم شناسی )مقدمه ای بر کلیات سموم( آشنایی دانشجویان 

  و اثرات درشت مغذی ها و ریزمغذی ها بر روی متابولیسم  آشنایی دانشجویان با عوامل موثر بر سمیت و انواع طبقات سم شناسی

 سموم

  و فاکتورهای بیولوژیک موثر ای ای و غیر آستانهپاسخ سموم، اثرات آستانه-، با منحنی دوزآشنایی دانشجویان با استرس اکسیداتیو

 بر سمیت سموم

 افزودنی ها، سموم ناشی از فراوری، آالینده های موادغذایی ناشی از ضایعات صنعتی موادغذایی با آشنایی 

 در  نیکوتوکسیآفت کش ها و ما ماندهیباق ،یاهیگ یسم ها ،یوانیح ییغذا یموجود در فرآورده ها یعیسموم طب آشنایی

 ییموادغذا

 

 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی انمندی های توب( 
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 شرکت در بحث های کالسی 

  توانایی پاسخ دادن به سواالت 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج(  
  .به اهمیت مبحث اصول سم شناسی مواد غذایی واقف باشد 

 .نسبت به کسب دانش و توانمندی مرتبط با اصول سم شناسی مواد غذایی توجه کند 

 موادغذایی  آالینده های موادغذایی ناشی از ضایعات صنعتی ،سموم ناشی از فراوری افزودنی ها، به اهمیت

 وندواقف ش

  و  باقیمانده آفت کش ها ،سم های گیاهی ،سموم طبیعی موجود در فرآورده های غذایی حیوانیبه اهمیت

 وندواقف ش در موادغذایی مایکوتوکسین
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 
زمان الزم جهت  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه یفرد

 تدریس

 ارائه دهنده

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 اصول سم شناسی )مقدمه ای بر کلیات سموم( 5/7/1400 1

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 عوامل موثر بر سمیت و انواع طبقات سم شناسی 12/7/1400 2

ها بر روی متابولیسم  اثرات درشت مغذی ها و ریزمغذی 19/7/1400 3

 سموم
 دکتر نعمت الهی ساعت  2

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 استرس اکسیداتیو 26/7/1400 4

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 پاسخ سموم-منحنی دوز 3/8/1400 5

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 ایای و غیر آستانهاثرات آستانه 10/8/1400 6

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 موثر بر سمیت سمومفاکتورهای بیولوژیک  17/8/1400 7

 دکتر نعمت الهی ساعت  2 متابولیسم سموم 24/8/1400 8

 دکتر صیادی ساعت 2 مایکوتوکسین ها 1/9/1400 9
 دکتر صیادی ساعت 2 افزودنی های موادغذایی 8/9/1400 10
 دکتر صیادی ساعت 2 آالینده های موادغذایی ناشی از ضایعات صنعتی 15/9/1400 11
 دکتر صیادی ساعت 2 باقیمانده آفت کش ها در موادغذایی 22/9/1400 12
 دکتر صیادی ساعت 2 میان ترم 29/9/1400 13
 دکتر صیادی ساعت 2 سموم طبیعی موجود در فرآورده های غذایی حیوانی 6/10/1400 14
 دکتر صیادی ساعت 2 سم های گیاهی 13/10/1400 15
 دکتر صیادی ساعت 2 موم ناشی از فراوری موادغذاییس 20/10/1400 16
 دکتر صیادی ساعت 2 امتحان پایان ترم  17

 
 

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهیروش های  (6

 سخنرانی فعال 
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 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 

 مسئولیت های دانشجو )یادگیری( (7

 مطالعه متون 

 طالعات از طریق شنیدنیادگیری شفاهی و انتقال ا 

 نکته برداری 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9

 50 % دکتر مهران صیادی 

 50 % دکتر نعمت الهی 

  

 منابع اصلی درس  (10

 ENCYCLOPEDIA OF FOOD SAFETY, EDITOR-IN-CHIEF Yasmine Motarjemi 

 FOOD AND NUTRITIONAL TOXICOLOGY, OMAYE T. STANLEY 

 Introduction to Food Toxicology, Second Edition (Food Science and Technology), "Takayuki 

Shibamoto, Leonard F. Bjeldanes" 

 Principles of Food Toxicology, Second Edition, "Pssa, Tnu" 

 Handbook of Food Toxicology, S. S. Deshpande 

 Klassen, C.D. Toxicology. The basic science Of Poisons Mc Graw Hill, New York. latest 

edition  

  Lu, F.C. Basic Toxicology. Taylor & Francis Publication, latest edition 

 pande S. Handbook of food toxicology: CRC Press; 2002. 
 Harbison RD, Bourgeois MM, Johnson GT. Hamilton and Hardy's industrial toxicology: John 

Wiley & Sons; 2015. 
 Shibamoto T, Bjeldanes LF. Introduction to food toxicology: Academic press; 2009. 
 Parke DV, Ioannides C. The effects of nutrition on chemical toxicity. Drug metabolism reviews. 

1994;26(4):739-65. 
 Hathcock J. Nutritional toxicology: Elsevier; 2012. 
 Omaye ST. Food and nutritional toxicology: CRC press; 2004. 
 Püssa T. Principles of food toxicology: CRC Press; 2013. 
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 روش های ارزیابی  (11

 ترم پایان امتحان 

 پاسخ به سواالت کالسی 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 نمره 16ترم:  یانپا امتحان 

  :نمره 4پاسخگویی به سواالت 

 درس مقررات  (13

  4/17دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات نظری: تعداد 

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد- 

  :12حداقل نمره قبولی 

 توضیحات ضروری  (14

  از جلسه بعدی پاسخ آن بعد از هر جلسه یک سوال از آن جلسه مطرح خواهد شد که دانشجو موظف است تا قبل

 را ارسال کند.

  آبان  26و   13 مهر، 21 جلسه، یک جلسه آنالین رفع اشکال و کوییز در تاریخ های 3دکتر نعمت الهی: بعد از هر

 http://vc.fums.ac.ir/nematolahiماه خواهیم داشت. لینک شرکت در جلسه با نرم افزار آدوب کانکت 

 

 


