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دیذگبُ:
بب َگبٔی بٓ يجًّعٓ فعبنیتٕبی دارِسبزاٌ در حیطٓ دارِخبَٓ براحتی يی تّاٌ دریبفت کٓ آيبدْ ًَّدٌ َسخٓ ِ اطًیُابٌ
از آگبٔی بیًبر از َحّْ صحیح يصرف دارِٔبیص فقط بخطی از يسئّنیت فُی یک دکتر دارِسابز را ضابيم يای ضاّد
َسدیک بّدٌ يفبٔیى «دارِ» ِ «سى» ببعث ضذْ کٓ دارِسبزاٌ بطّر يعًّل در يّرد يسًّيیت دارِٔب ِ ياّاد ضایًیب ی
يّرد سّال قرار گیرَذ يطببق تعریف ٔر يبدْ ضیًیب ی اعى از دارِ یب غیر دارِ  ،بٓ ضکم يبیع ،جبيذ یب گابز کآ بتّاَاذ
فیسیّنّشی یب عًهکرد طبیعی ببفتٕبی يختهف بذٌ را يختم کُذ ،سى َبيیذْ يی ضّد عهى سى ضُبسی يجًّعٓ يذَِی از
یبفتٓ ٔبی بطر در يّرد سًّو بّدْ ِ سى ضُبسی بابنیُی  )Clinical Toxicologyاز جًهآ يًٕتاریٍ حیطآ ٔابی
کبربردی آٌ يی ببضذ در ریم دِ ِاحذ درس کُترل يسًّيیت ،داَطجّیبٌ دِرْ دکترای عًّيی دارِسبزی ِ کبرضُبسی
ارضذ رضتٓ سى ضُبسی بب يجًّعٓ یبفتٓ ٔبی حیطٓ سى ضُبسی ببنیُی ِ اصّل پیطگیری ِ دريابٌ بیًابراٌ يساًّو ِ
پبدزٔرٔبی يّرد استفبدْ ِ رِش صحیح ِ عهًی يطبِرْ بیًبر يسًّو آضُب يی ضَّذ

يُببع درسی جٕت يطبنعٓ کتبة گهذفراَک يُبع اصهی بّدْ ِ ضًبرْ فصهٕب بٓ آٌ يربّط يی ببضذ)
1- Lewis S. Nelson, Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 10th ed. 2015
2 – Shannon Haddad and Winchester's - Clinical Management of Poisoning and Drug
Overdose, 4th ed. 2007

زهبى برگساری کالسْب
هرجع

تبریخ

استبد

ردیف

هَضَع درس

دکتز ایشدی

هطالة استاد

1

اصَل کلی تزخَرد تا تیوار هسوَم

94/11/11

هطالة استاد

2

اصَل کلی تزخَرد تا تیوار هسوَم

94/11/18

دکتز ایشدی

3

هسوَهیت تا هَاد سوی خاًگی

94/11/25

دکتز ایشدی

هطالة استاد

4

گشیذگی ّا

94/12/2

دکتز ایشدی

هطالة استاد

5

هسوَهیت غذایی ٍ تَتَلیسن

94/12/9

دکتز ایشدی

هطالة استاد

6

هسوَهیت تا استاهیٌَفي

94/12/16

دکتز اعتثاری

فصل 34

7

هسوَهیت تا الکلْا

95/1/15

دکتز اعتثاری

فصل 107 ٍ 77

8

هسوَهیت تا اپیَئیذّا

95/1/22

دکتز حسیٌی

فصل 39

9

هسوَهیت تا TCA

95/1/29

دکتز اعتثاری

فصل 73

10

هسوَهیت تا هًََکسیذ کزتي ٍ دیگَکسیي

95/2/5

دکتز حسیٌی

فصل 125

11

هسوَهیت تا فلشات سٌگیي

95/2/12

دکتز جعفزیاى

هطالة استاد

12

هسوَهیت تا آفت کشْا

95/2/19

دکتز جعفزیاى

هطالة استاد

13

سیاًیذ ٍ ّیذرٍصى سَلفیذ

95/2/26

دکتز اعتثاری

فصل 126

14

هسوَهیت تا هَاد رٍاًگزداى

95/3/9

دکتز حسیٌی

فصل 82

15

هسوَهیت تا تتاتلَکز ٍ CCB

95/3/16

دکتز اعتثاری

فصل 60-61

16

هسوَهیت تا ّیذرٍکزتَرّا

جثزاًی

دکتز اعتثاری

فصل 106

تَضیحبت:
در ّوِ جلسات حضَر ٍ غیاب اًجام هی گزدد.
تزاساس آییي ًاهِ ّای آهَسشی تا غیثت ّا تزخَرد هی گزدد.
ارسشیاتی تز اساس هیشاى هشارکت در هثاحث کالس ٍ پاسخ تِ پزسش ّای هطزٍحِ ٍ اهتحاى پایاى تزم خَاّذ تَد.

