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 طرح مميزي علم سم شناسي

 اجنمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

 

  

  علوم داروسازي

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

  معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري: ارائه شده به

  

  : طرحان مجري

 دکتر کامبيز سلطانی نژاد، دکتر شاهين شادنيا، دکتر محمد عبداللهی

  

  : طرح همکاران

  شبنم خاراباف دکتر سميه کرمی مهاجری، دکتر امير نيلی،
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  :تشکرات

مجريان وظيفه خود می دانند که از کليه همکارانيکه از مراکز و دانشگاههای 

مچنين از اعضای و همختلف در تهيه اطالعات مورد نياز همکاری نموده اند 

. شکر می شودهيئت مديره انجمن سم شناسی و مسموميت های ايران نيز ت

پيشاپيش تاکيد می نمايد که بدليل گستردگی کار و حجم وسيع اطالعات مورد 

نياز ممکن است اندک اشتباهاتی بخصوص در قسمت مربوط به شاخصهای 

مالی وجود داشته باشد که غير قابل اجتناب بوده اند و البته بازخورد 

 .خوانندگان اين مجموعه مورد استقبال مجريان می باشد
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  )شماره صفحه در مقابل عناوين ذکر شود(  فهرست
  پيشگفتار -

  مقدمه  -

  دهيچک -

  نيه و تدويروش کار، ته -

  فصل هاي گزارش  -

  يانسان يشاخصها. ١فصل  

  يمال يشاخصها. ٢فصل  

  يساختار يشاخصها. ٣فصل 

  يعملکرد يشاخصها. ٤فصل  

  يبهره ور يشاخصها. ٥فصل  

  يمشتر يبرداشت يشاخصها. ٦فصل  

 کارکنان و فعاالن يبرداشت يشاخصها. ٧ل فص  

  علوم يموضوع يابيارز يفيک يشاخصها. ٨فصل  

  منابع -
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  پيشگفتار -

به بررسی اثرات نامطلوب که  دانشی است ،(Toxicology)سم شناسی 

اين دانش سابقه . عوامل شيميايی و غير شيميايی بر سيستم های زيستی می پردازد

بر پايه درمان از نظر تاريخی، سم شناسی در ابتدا . دبشر دار عمر طوالنی به قدمت

در ساليان اخير با بهره گيری از پيشرفتهای  شکل گرفت وشناسی و طب تجربی 

 حاصله در ساير شاخه های علوم مانند بيولوژی، شيمی، رياضی و فيزيک، توسعه 

  .يافت

در ( بررسی ماهيت اثرات سموم بهفردی است که   (Toxicologist)سم شناس

و ارزيابی احتمال بروز ) و مکانيسم اثر آنها سطوح سلولی، بيوشيميايی و مولکولی

پتانسيل  و تنوع موجود در مواد شيميايی موجود در محيط. مخاطرات آنها می پردازد

سم . سبب شده که سم شناسی دانشی با طيف وسيع محسوب گردداثرات سموم، 

م شناسی بالينی يا سم شناسی پزشکی، سم س: شناسی دارای شاخه های متعددی مانند

شناسی قانونی، سم شناسی تجزيه ای، سم شناسی سلولی و مولکولی، سم شناسی 

نظامی، سم شناسی محيطی، سم شناسی حرفه ای، سم شناسی صنعتی و سم شناسی 

محققان هر يک از شاخه های مذکور به بررسی تاثيرات نامطلوب . تکاملی می باشد

 ١٩٧٥از سال  .ک از المانهای زيستی و غير زيستی می پردازندسموم بر هر ي

تاکنون، شاخه جديدی به سم شناسی درباره استفاده از قوانين و مقررات جهت 

  .ارزيابی ايمنی و خطر، افزوده شده است

در   (Science and Art)تلفيقی از دانش و هنر ،سم شناسی مانند پزشکی 

، در استاسی شامل مشاهده و جمع آوری داده ها دانش سم شن . نظر گرفته می شود

حالی که هنر سم شناسی، در حقيقت مرحله بکارگيری اين داده ها جهت پيش بينی 

  . می شود سرانجام مواجهه انسان يا موجودات زنده با سموم قلمداد

 

  مقدمه -١

ساله  ٢٠سند چشم انداز  يدار در راستايبه توسعه متوازن و پا يابيدست

موجود و برنامه  يط علميق شرايدق يابيه ارزيتنها در سا ،رانيا ياسالم يجمهور
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از . ر استيآن در سطوح خرد و کالن امکان پذ يعمل يق و اجرايمنظم، دق يزير

ن به منظور بهبود روند يقوان ين راهبردها و بازنگرييشرفته، تعين رو در جوامع پيا

ن يک از ايموثر در هر يشاخصها يو کم يفيک يابيتوسعه در ابعاد مختلف، با ارز

 يقاتيو مراکز تحقدانشگاهها  يبا توجه به نقش محور. رديپذ ينه ها صورت ميزم

که  بخش  نيمتخصص و متعهد، و نظر به ا يانسان يرويت نيدر ارائه آموزش و ترب

ن مراکز يکشور در ا يارزاستگين سيين و موثر در تعياديبن ياز پژوهشها يعمده ا

 يقاتيدانشگاهها و مراکز تحق يعملکرد يشاخصها يرد، بررسيگ يم مانجا يعلم

کشور،  يقاتيو تحق ين مراکز علميدر ب. رسد يبه نظر م يوابسته، ضرور

 يشرفت سالمت عموميو سازنده در پ يديل نقش کليبه دل يعلوم پزشک يدانشگاهها

ن يعملکرد ا يابيارز ،ن روياز ا. برخوردار هستند يت قابل توجهيجامعه از اهم

 مرتبط يتيريو مد يبازرس يمختلف در دستور کار سازمانها يمراکز در کشورها

اعتالء  يران در راستايا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک. قرار دارد

 يعلوم پزشک يتخصص يرشته ها و دوره ها يبا راه انداز ،جامعه يسالمت عموم

 يموثر ينموده گامها يسع (.Ph.D) يتخصص يارشد و دکتر يدر سطوح کارشناس

 يعلوماز جمله  يرشته سم شناس. به عمل آورد ينه توسعه علوم پزشکيرا در زم

و  يمختلف اعم از موسسات آموزش ياز گسترده در نهادهايل نياست که به دل

ن يرمورد توجه ايدر چند ساله اخ.... ست و يط زي، محيقانون ي، پزشکيپژوهش

ت ين رشته از نقطه نظر تربيا يرغم توسعه کميعل. ستوزارتخانه قرار گرفته ا

نه، ين زميمتنوع در ا ين ارائه مقاالت پژوهشيتلف و همچنخدانشجو در مقاطع م

ن علم در جامعه يموثر ا يريالزم در جهت بکارگ يگاههايجاد جايآن و ا يفيرشد ک

بر  ردد، عالوهگ يم ين مطالعه سعين رو در اياز ا. ستيت بخش نيرضا يکنون

ن يمرتبط با ا يو پژوهش ين علم در مراکز آموزشيا يعملکرد يشاخصها يبررس

افته و دو کشور يسه با دو کشور توسعه يدر مقاران يدر اآن  يگاه کنونيرشته، جا

  .رديقرار گ يابيمورد ارز يمنطقه ا
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  دهيچک -٢

نقش آن در توسعه  ل ياست که به دل ين علوم کاربردياز مهمتر يشناس سم

 يآن در باال بردن سطح سالمت عموم يرين بکارگيو همچن يستير علوم زيسا

 يبا توجه به روند رو به رشد علم سم شناس. برخوردار است ييت باالياز اهم ،جامعه

 يشاخه ها ياعتال يدر راستا يدر جهان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

گام  هنمود يران سعيسطح ا ن رشته درينمودن ا يسازمانده، با يستيمختلف علوم ز

و  هاگاهر دانشينظ( يمختلف علم يآن در نهادها يريبکار گ را در توسعه و يموثر

ن ياز ا. بردارد... )  و يقانون يپزشکمراکز ، يع داروسازيصنا مراکز تحقيقاتی،

 يت دانشجو در سطوح مختلف، اعم از کارشناسير با جذب و تربياخيان در سال ،رو

با توجه . شده استنه انجام ين زميدر ا يتالشهاي ،(.Ph.D) يتخصص يارشد و دکتر

، يدار در علوم مختلف از جمله سم شناسيدن به توسعه پايالزمه رس ،که نيبه ا

آن  يعمل يق و اجراي، دقمند مانظ يزيموجود و برنامه ر يط علميق شرايدق يابيارز

 يبا بررسشده است تا  ين مطالعه سعيدر ااز اين رو  ،باشد يم مختلفدر سطوح 

 يفيک يشاخصهاو  يوره بهر ،ي، عملکردي، ماليساختار ،يانسان يشاخصها

، کارکنان و فعاالن، يمشتر يبرداشت يشاخصها مانند يعلم سم شناس يابيارز

قرار داده و روند آن را با توجه  يران مورد بررسين علم را در ايت توسعه ايوضع

   .ميقرار ده يابيمورد ارز رانيا ياسالم يجمهور ساله ٢٠اهداف سند چشم انداز 

اطالعات مربوط ر يشده نظ ياز اطالعات جمع آور ين پژوهش، بخشيدر ا

از  يکارکنان و فعاالن و بخش يبرداشت يشاخصها ،يمشتر يبرداشت يشاخصهابه 

سم  نيشده از جامعه متخصص ياطالعات جمع آور يبر مبنا ،يفيک يشاخصها

، ي، انسانيساختار يشاخصهابه ن اطالعات مربوط يهمچن. استشده ارائه  يشناس

و  ياز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک يو بهره ور ي، عملکرديمال

ن يفعال در ا ير مراکز علميو سا يعلوم پزشک يدر دانشگاهها يسم شناس يگروهها

ارزيابی  يکم يشاخصهاجهت  مطالعهن يدر ا. ه استديگرد يجمع آور حوزه

برای و % ٧٥، )کارکنان يعملکرد( يانسان ير شاخصهايعلوم نظ يوعموض

در   .ه استاز در نظر گرفته شديکل امت% ٢٥ ،يموضوع يابيارز يفيک يشاخصها
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پايان با توجه به شاخصهای ارزيابی شده، نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصتها در 

حوزه ارايه شده  دانش سم شناسی در کشور بررسی شده و برخی پيشنهادات در اين

  .است

  

  نيه و تدويروش کار، ته -٣

 يشاخصها يابيانجام شده و در قالب ارزش يفيوه توصين پژوهش به شيا

شده  ياز اطالعات جمع آور يبخش. گردد يارائه م يعلم سم شناس يفيو ک يکم

کارکنان و فعاالن  يبرداشت ين شاخصهايو همچن يمشتر يبرداشت ير شاخصهاينظ

شده از جامعه  ياطالعات جمع آور يبر مبنا يفيک يشاخصهااز  يو بخش

پرسشنامه  يضمن طراح ،ن منظوريا يبرا. دشو يه ميارا ين سم شناسيمتخصص

شاغل در دانشگاهها و مراکز  ين سم شناسياستاندارد و ارسال آن به متخصص

کر است قابل ذ. ديل شده اقدام گرديز پرسشنامه تکمي، نسبت به آناليو دولت يقاتيتحق

، مشهد، يد بهشتيتهران، شه يعلوم پزشک ين مذکور در دانشگاههايمتخصص

، آزاد جندی شاپور اهواز، ي، کرمان، مرکزشيراز، اصفهان، تبريزمازندران، 

 ياطالع رسان يکشور و مرکز مل يقانون يسازمان پزشک ،ت مدرسي، تربيسالما

ن يهمچن .شاغل بودند يداروها و سموم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

از  يو بهره ور ي، عملکردي، مالي، انسانيساختار يشاخصها بهاطالعات مربوط 

سم  يگروهها، يدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشتمنابع موجود در سايت 

کشور، سازمان پزشکی  يعلوم پزشک يدر دانشگاههاو بخشهای مسمومين  يشناس

 يبرا مطالعه،ن يدر ا. ديگرد يجمع آور يمعتبر علم يت هاين سايو همچنقانونی 

 ١٠ ياز، عملکرديامت ١٠ ياز، ساختاريامت ١٠ ياز، ماليامت ١٥ يانسان يشاخصها

 يشاخصها ين برايهمچن. از در نظر گرفته شديامت ١٠ يبهرور ياز و شاخصهايامت

و امتياز  ١٠کارکنان و فعاالن  يبرداشت ي، شاخصهاامتياز ٢٠ يمشتر يبرداشت

ان يدر پا. از در نظر گرفته شديامت ١٥ ،علوم يابيارز يفيک يشاخصها يبرا

  .ديزارش گردمذکور، جمع بندی و گازات يامت
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  گزارش يفصل ها -٤

  يانسان يشاخصها. ١فصل 

  يمال يشاخصها. ٢فصل 

  يساختار يشاخصها. ٣فصل 

  يعملکرد يشاخصها. ٤فصل 

  يوره بهر يشاخصها. ٥فصل 

  يمشتر يبرداشت يشاخصها. ٦فصل 

  کارکنان و فعاالن يبرداشت يشاخصها. ٧فصل 

  يعلم سم شناس يموضوع يابيارز يفيک يشاخصها. ٨فصل 
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  يانسان يشاخصها. ١فصل 

  تاريخچه آموزش سم شناسی در ايران  - ١-١

 دراستقرار داروسازي  زمانخچه آموزش سم شناسي در ايران به يرتا

در حال حاضر، گروههاي آموزشي سم شناسي  .گرددرمي ب مدارس پزشکي ايران 

داروسازي دانشگاههاي علوم پزشکي  مهم و اساسي دردانشکده هاي از جمله بخشهاي

   .ايران می باشند

داروسازان و   سم شناسی جهت دوره دکتراي تخصصي ،١٣٦٦در سال 

پنج سال بعد در دانشگاه علوم  در دانشگاه علوم پزشکي تهران شروع و پزشکان

و اخيرًا در  مشهد بعد از آن در دانشگاه علوم پزشکيو بهشتي  پزشکي شهيد 

  .راه اندازی گرديده استعلوم پزشکي تبريز و اهواز نيز  هایدانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي تهران و گروه سم  عالوه بر اين، گروه فارماکولوژي

دانشکده های داروسازي دانشگاههاي علوم پزشکي مشهد، اهواز، کرمان، و  شناسی

. سم شناسي را بر عهده دارند سطح کارشناسي ارشد شيراز آموزش دانشجويان در

شگاه تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی بقيه دانشکده علوم پزشکی دان ،در ضمن

نيز در سالهای اخير اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم ) عج( اهللا

دانشجويان دوره دکتري عمومي سم شناسي براي همچنين، واحد . شناسی نموده اند

  .ی شودداروسازي تدريس م

در تهران . تاريخچه سم شناسی بالينی نيز به سالهای بسيار قبل بازمی گردد

قديم، بيمارستان رازی تهران بخش کوچکی را به درمان بيماران مسموم اختصاص 

داده بود و با کمک چندين تن از اساتيد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران کتابی تحت 

نوشته شد، که اين امر مقدمه  ١٣٢٨سال  در" تشخيص و درمان مسموميتها" عنوان 

اين بخش بيمارستان رازی چند سال بعد تعطيل . تشکيل بخش سم شناسی بالينی گرديد

شد و درمان بيماران مسموم در تهران را بخشی از بيمارستان لقمان به عهده گرفت 

اين بخش بعدها به بخش مسمومين شهرت . ن جذامی داشتاکه اختصاص به بيمار

که با کمک بخش کودکان بيمارستان لقمان، بيماران دچار مسموميتهای دارويی  يافت
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و شيميايی را در تهران و شهرهای همجوار در گروههای سنی اطفال و بزرگسال 

   .پذيرش نمودند

پزشکان متخصص در رشته هاي  کرسي سم شناسي باليني با تالشهايسپس 

دانشگاهي کشور مانند بيمارستان  هایبيمارستانساير بيهوشي و اطفال در  سم شناسي،

، که آغاز بکار کرد صفهان و ديگر شهرستانهاو بعد از آن در ا امام رضا مشهد

تمامی اين مراکز عالوه بر درمان، به آموزش دانشجويان گروه پزشکی نيز همت می 

به عنوان بخشي از برنامه  دوره هاي سم شناسي بالينيدر حال حاضر، . گماردند

برای پزشکان عمومي و برخي از رشته هاي تخصصي طب باليني  آموزش مداوم 

  .اختصاص داده شده است

  

  مقاطع تحصيلی در رشته سم شناسی - ٢-١

، (MSc)رشد سم شناسی دانشگاههای کشور در سه مقطع کارشناسی ا

سم شناسی و فلوشيپ سم شناسی بالينی به آموزش  (.Ph.D)دکترای تخصصی 

در اين قسمت به معرفی محتوای هريک از دوره . دانشجو و دستيار اشتغال دارند

  :های آموزشی می پردازيم

  

 مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی  

  مقدمــه  - ١

م در صنايع، آشاورزي، با توجه به نقش روز افزون داروها و سمو

داروسازي، پزشكي و محيط زيست و آثار مخربي آه تماس با آنها براي انسان و 

محيط زندگي ممكن است بوجود آورد، و نيازهاي روزافزون جامعه و پيشرفت دانش 

و فناوري در رشته سم شناسي، ايجاب مي نمايد آه برنامه آموزشي رشته آارشناسي 

اسب با اين تغييرات طراحی شود تا پاسخگوي نيازهاي ارشد سم شناسي نيز متن

  .جامعه باشد



Page ١٢ of ٩٨ 

 

  

  تعريف رشته  - ٢

سم شامل هر ماده شيميايي و غير شيميايي مي شود آه در صورت مواجهه 

بنابراين، سموم دسته . موجودات زنده با آن، آثار و عوارض سوء بدنبال داشته باشد

اشند و انسانها بطور فزاينده اي در بزرگي از مواد مخاطره آميز محيط زيست مي ب

لذا بايد از . می باشند معرض تماس با اين مواد هستند آه بسياري از آنها بالقوه سمي

  . اثراتي آه اينگونه مواد بر محيط زيست وارد مي سازند، مطلع بود

برنامه تربيت آارشناسي ارشد سم شناسي شاخه اي از علوم طبيعي و مجموعه اي 

  هماهنگ از 

فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي مي باشد آه به منظور رفع نيازهاي خدماتي و 

، مراآز آنترل و ...)دارويي، شيميايي، غذايي و (پژوهشي مراآز تحقيقاتي، صنايع 

سم شناسي، مراآز پزشكي قانوني، سازمانهاي  نظارت بر سموم، آزمايشگاههاي

  . حيط زيست تشكيل شده استمرتبط با سموم از قبيل سازمان حفظ نباتات و م

از دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود که اطالعات آافي در جنبه هاي 

مختلف علم سم شناسي در سطح عمومي داشته باشند و نيازهاي جامعه را در اين 

  .ارتباط حل نمايد

  

  فلسفه تدوين برنامه - ٣

ن جوامع و در دنياي حاضر، همزمان با رشد روز افزون علوم، صنعتي شد

معرفي انواع مواد شيميايي، احتمال تماس انسان با سموم و امكان بروز مسموميت ها 

از آنجا آه حفظ سالمت انسان و محيط . و بيماريهاي گوناگون افزايش يافته است

زندگي وي از حقوق اصلي او محسوب مي شود، در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، 

  . تاآيد مي شودبه در نظر گرفتن اين حق اساسي 

از آنجايی که دانشمندان مسلمان و ايراني در شناخت محيط زندگي و داروها 

و سموم پيشقدم بوده اند، در اين برنامه بر روح حاآم بر فرهنگ غني ملي در زمينه 

از آنجا آه تشخيص خصوصيات سموم از جنبه هاي . هاي بوم شناختي تاآيد می شود
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و اخالق پزشكي نيز  Moralآننده دارد، بر جنبه هاي  قانوني نيز آاربردهاي تعيين

همچنين از نياز هاي اساسي انسانها تمايل به رشد و تعالي است و . تاآيد مي شود

انسانها  بطور فطری طالب شناخت بهتر خلقت هستند، لذا در اين برنامه بر افزودن 

ي به نهان هاي اطالعات، ايجاد نگرشهاي الزم و تقويت جنبه پژوهشگري و دستياب

شيوه هاي جديد و قديم تعليم و  خلقت تكيه مي شود و سعي مي گردد با بكار گيري

تربيت، در جهت افزايش قدرت تفكر، استقالل، تصميم گيري و افزايش توان حرفه 

وجود . اي فراگيرندگان با توجه به نياز هاي جامعه و اولويتهاي ملي گام برداشته شود

در آنار ساير متخصصين سم شناسي و پزشكي به شناخت بهتر اين دانش اندوختگان 

  .سموم و عوارض آنها و پيشگيري از مسموميتها آمك خواهد نمود

  

  ماموريت - ٤

سم شناسي علمي است چند جانبه آه نياز به تحقيق و مطالعه دقيق در همه 

. وداحساس مي ش) پايه، باليني، محيط زيستي، دارويي و پزشكي قانوني(ابعاد آن 

ماموريت اصلي اين رشته، تربيت دانش آموختگاني است آه مي توانند در نظامهاي 

با تربيت اين . بهداشتي، پژوهشي، و خدماتي مربوط به سموم انجام وظيفه نمايند

نيروها، تشخيص و اندازه گيري سموم و داروها در مايعات بيولوژيك و غير 

و پيشگيري از مسموميتها زير نظر  بيولوژيك و امور مربوط به سم شناسي قانوني

همچنين اميد مي رود با اجراي موفق اين . سم شناسي مقدور خواهد بود متخصصين

برنامه آموزشي، سطح علمي در اين رشته ارتقاء يافته و در حد استانداردهاي بين 

  .المللي باشد و آشور و جامعه را با پيشرفتهاي علمي هماهنگ نمايد

  

  چشم انداز  - ٥

يك دنياي در حال تغيير و تحول و پيشرفت، آارشناسان ارشد سم شناسي  در

نقش موثر و آارآمدي در پاسخ گويي به نيازهاي در حال تحول خدمات بهداشتي 

همچنين اميد مي رود . جامعه در همكاري با متخصصين گروه پزشكي خواهند داشت

شته ارتقا يافته و در حد که با اجراي موفق اين برنامه آموزشي، سطح علمي در اين ر
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استانداردهاي بين المللي باشد و آشور و جامعه را با پيشرفتهاي علمي هماهنگ 

  . نمايد

مطابق استانداردهاي بين المللي، آارشناسان ارشد سم شناسي بايد جايگاههاي 

از جمله مي . مورد نياز در مراآز مختلف پژوهشي و خدماتي جامعه را آسب نمايند

دمات در صنايع داروسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، آتش نشاني، توان به خ

شهرداري، آزمايشگاههاي تشخيص طبي بيمارستانها، صنايع آفت آش سازي، مراآز 

... اطالع رساني سموم، سم شناسي قانوني، موسسات و مراآز تحقيقاتي سم شناسي و 

  .نام برد

موم در خون و مايعات روشهاي شناسايي و تعيين مقدار غلظت داروها و س

عوارض مزمن سموم شيميايي و آفت آشها و همچنين . بيولوژيك به تحول نياز دارد

. آثار مزمن سالحهاي شيميايي و سموم محيطي، هنوز نيازمند تحقيق و پيگيري است

ابزار و متد هاي تحقيق در اين علم نيز بايد متحول گردند و از همه روشهاي رايج 

از جمله تكنيكهاي بيوشيميايي، سلولي و مولكولي جديد بايد  داخل و خارج بدني

لذا اميد مي رود آه اين رشته بتواند الاقل در ده سال آينده جايگاه . استفاده گردد

  . نيازهاي حرف وابسته در سطح ملي آسب نمايد  واقعي خود را از لحاظ رفع

  

  نقش و وظيفه دانش آموختگان علم سم شناسي - ٦

ان اين مقطع، نقشهاي پژوهشي و خدماتي در حيطه علم سم دانش آموختگ

از جنبه پژوهشي بايد در انجام تحقيقات . شناسي را در سطوح عمومي خواهند داشت

بنيادي و آاربردي در سم شناسي و علوم مرتبط در مراآز تحقيقاتي و موسسات 

يسمهاي در قسمت تحقيقات بنيادي، مي توان به بررسي مكان. مرتبط آوشا باشند

بيوشيميايي، سلولي و مولكولي اثرات سموم با استفاده از نوآوري و برپايي روشهاي 

در قسمت آاربردي، بايد با تشخيص به موقع مشكالت . تحقيقاتي جديد اشاره نمود

مرتبط با سم شناسي در جامعه به انجام پژوهشهاي الزم براي رفع آن نياز ها اقدام 

تماس با سموم و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و  مثال ارزيابي ريسك. نمايند
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پيشگيري از آثار زيانبار سموم در سطح پايه و باليني از جمله پژوهشهاي آاربردي 

  .در اين رشته هستند

در قسمت خدماتي مي توانند در امور سم شناسي و تعيين غلظت خوني 

شناسي قانوني در  همچنين در مراآز سم. داروها در آزمايشگاهها فعاليت نمايند

بعالوه در سازمانها و موسسات مرتبط با . تشخيص و شناسايي سموم همكاري آنند

  . علم سم شناسي، بر حسب نياز، به امور سم شناسي مشغول باشند

لذا براي دانش آموختگان اين رشته بر مبناي نقش و وظايف ذآر شده بايد 

  .اهداف زير در نظر گرفته شود

  

  اهداف - ٧

  هداف آرماني ا - ١-٧

برنامه ريزي آموزشي براي رسيدن به آيفيت مقبول و مورد انتظار در علم سم  - الف

  شناسي براساس استانداردها و نياز جامعه

ايجاد تسهيالت و محيط رقابت و تفكر براي دانشجويان مستعد در نيل به دانش  -ب

  افزايی در

  سم شناسي  

  ارتقاي سطح بهداشت و سالمت جامعه -پ

  

  اهداف آلي  - ٢-٧

برآوردن نياز هاي عمومي آموزشي براي فهم بهتر علم سم شناسي و عوامل  - الف

  مرتبط با اين علم

  آشنايي دانشجويان با علوم تئوري و عملي علم سم شناسي -ب

  

  اهداف پاياني  - ٣-٧

  : دانش آموختگان اين رشته بايد داراي آگاهي و مهارت آامل در موارد زير باشند

  ناسايي منابع تماس با سموم در محيط زيست ش - الف
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  تعيين خصوصيات جذب، توزيع، متابوليسم و حذف سموم در موجودات زنده  -ب

تعيين اثرات سموم شامل آثار حاد، مزمن و تحت مزمن براي مواد شيميايي  -پ

  موجود در محيط، داروها، افزودنيهاي غذا، آفت آشها، داروها، و حاللها و غيره

ن مكانيسم و شدت سميت با انجام تستهاي داخل بدني و خارج بدني و تعيي -ت

  تكنيكهاي جديد

  شناسايي و تعيين مقدار سموم و داروها در مايعات بيولوژيك و غير بيولوژيك -ث

  پيشگيري از مسموميتها -ج

طراحي و اجراي پژوهش در زمينه سمومي آه در جامعه بر حسب مورد،  -چ

  ايجاد آنندمشكالت زيستي و سالمت 

  آشنايي با مراجع و رفرانسهاي سم شناسي -ح

  

 استراتژيهاي تدوين برنامه  - ٨

دانشجو يا استاد محوري بر (اين برنامه مبتني است بر استراتژي تلفيقي 

، استفاده از فنون جديد يادگيري و ياددهي و پژوهش، )حسب نوع درس و شرايط

ه اي آينده و شناخت علوم و ابزارها آموزش در محيط آار واقعي، تحليل وظايف حرف

  .و تكنيكهاي تخصصي جديد

همچنين در اين برنامه، بر حسب شرايط از فنوني نظير آار و تمرين عملي 

در محيط آزمايشگاه و فيلد، آار در گروههاي آوچك، طرح و حل مسئله، شيوه هاي 

ه سمينار و آموزشي ماجولر و خود آموزي، استفاده از آامپيوتر، سخنراني، اراي

  و  evidence based approachفعاليتهاي آموزشي نظري توسط فراگيرنده،

demonstrationاستفاده خواهد شد.   

  

 محتوا  - ٩

در اين مقطع، آموزشهای نظری و عملی در مباحثی مانند روشهای تجزيه 

دستگاهي، داروشناسي، سم شناسي، سم شناسي سموم طبيعي، سم شناسي محيطي، سم 
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و آمار و اطالع رساني ارايه  ي صنعتی، سم شناسي باليني، سم شناسي قانونيشناس

  .می گردد

  

  طول دوره تحصيل -١٠

سال است و نظام آموزشي آن  ٢طول مدت دوره آارشناسي ارشد سم شناسي 

مطابق آيين نامه آموزشي آارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي 

  .باشد

  

  درسي تعداد آل واحدهاي -١١

دروس  واحد ٢٧واحد می باشد که شامل  ٣٢تعداد کل واحدهای درسی 

بر اساس تشخيص گروه  ،عالوه بر دروس فوق. می باشدپايان نامه واحد  ٥ اصلي و 

  .نمايد واحد از دروس جبراني استفاده ٩تا سقف دانشجو می تواند  ،آموزشي مربوطه

  

  پذيرش دانشجو  مدارک مورد قبول در  -١٢

دارا بودن مدرك آارشناسي در يكي از رشته هاي شيمي، علوم آزمايشگاهي،  - الف

، )مولكولي، گياهي، ميكروبيولوژي و ژنتيك - جانوري، سلولي (علوم بيولوژي 

بيوشيمي، شيمي مواد غذايي، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، 

سم شناسي، داروشناسي و تغذيه، گياه پزشكي، فيزيولوژي، ايمونولوژي، پرستاري، 

  بيهوشي

  دارا بودن مدرك دآتراي پزشكي، داروسازي و دامپزشكي -ب
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  مقطع دکترای تخصصی(Ph.D.) سم شناسی 

  مقدمه -   ١     

نقش روزافزون داروها و سموم در زندگي روزمره انسانها و علوم 

الزم مي نمايد  شكي، صنايع، آشاورزي و محيط زيستبخصوص داروسازي، پز

بنابراين ايجاب مي نمايد آه  ،وري در رشته سم شناسي نيز متحول شودادانش و فن

سم شناسي نيز متناسب با اين   (.Ph.D)برنامه آموزشي رشته دآتراي تخصصي 

  . تغييرات متحول شده و پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد

  

  تعريف رشته - ٢

ت مواجهه آه در صور استسم شامل هر ماده شيميايي و غير شيميايي 

 تخصصی رشته دآتراي. بدنبال داشته باشد, موجودات زنده با آن آثار و عوارض سو

سم شناسي شاخه اي از علوم طبيعي و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي پژوهشي 

و آموزشي مي باشد آه به منظور رفع نيازهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي مراآز 

دارويي، شيميايي، غذايي و (حقيقاتي، صنايع مرتبط از جمله دانشگاهها، مراآز ت

بيمارستانها، آزمايشگاههاي سم شناسي و سنجش در ، مراآز درمان مسمومين ...)

غلظت خوني داروها، مراآز پزشكي قانوني، مراآز اطالع رساني داروها و سموم و 

  . آزمايشگاه هاي آنترل غذا و دارو و سازمانهاي مرتبط تشكيل شده است

  

  فه تدوين برنامهفلس - ٣

در دنياي حاضر، همزمان با رشد روز افزون علوم، صنعتي شدن جوامع و 

معرفي انواع مواد شيميايي، احتمال تماس انسان با سموم و امكان بروز مسموميت ها 

از آنجا آه حفظ سالمت انسان و محيط . و بيماريهاي گوناگون افزايش يافته است

ب مي شود، در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، زندگي وي از حقوق اصلي او محسو

  . به در نظر گرفتن اين حق اساسي تاآيد مي شود



Page ١٩ of ٩٨ 

 

از آنجايی که دانشمندان مسلمان و ايراني در شناخت محيط زندگي و داروها 

و سموم پيشقدم بوده اند، در اين برنامه بر روح حاآم بر فرهنگ غني ملي در زمينه 

از آنجا آه تشخيص خصوصيات سموم از جنبه هاي  .هاي بوم شناختي تاآيد می شود

و اخالق پزشكي نيز  Moralقانوني نيز آاربردهاي تعيين آننده دارد، بر جنبه هاي 

همچنين از نياز هاي اساسي انسانها تمايل به رشد و تعالي است و . تاآيد مي شود

بر افزودن  انسانها  بطور فطری طالب شناخت بهتر خلقت هستند، لذا در اين برنامه

اطالعات، ايجاد نگرشهاي الزم و تقويت جنبه پژوهشگري و دستيابي به نهان هاي 

خلقت تكيه مي شود و سعي مي گردد با بكار گيري شيوه هاي جديد و قديم تعليم و 

تربيت، در جهت افزايش قدرت تفكر، استقالل، تصميم گيري و افزايش توان حرفه 

  . ز هاي جامعه و اولويتهاي ملي گام برداشته شوداي فراگيرندگان با توجه به نيا

    

  ماموريت - ٤

ماموريت اصلي تربيت دانش آموختگاني است آه مي توانند در نظامهاي 

بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، برنامه ريزي و خدماتي مربوط به داروها و سموم 

ته سم توان پژوهشي و آموزشي در رش ،با تربيت اين نيروها. انجام وظيفه آنند

همچنين  تشخيص و پيشگيري از مسموميتها، استفاده . شناسي پيشرفت خواهد داشت

از آنتي دوتها، سنجش شدت سميت سموم، شناسايي و اندازه گيري سموم و داروها در 

مايعات بيولوژيك و غير بيولوژيك، امور مربوط به مراآز اطالع رساني داروها و 

ها و تكنيكهاي جديد تحقيقات سم شناسي روشاز  سم شناسي قانوني، و استفاده ،سموم

  . مقدور خواهد بود

  

  چشم انداز - ٥

در يك دنياي در حال تغيير و تحول و پيشرفت، متخصصين سم شناسي نقش 

موثر و آارآمدي در ارتقاي سطح علمي در مقطع آموزش و پژوهش و پاسخ گويي 

اري ساير متخصصين گروه با همك ،به نيازهاي در حال تحول خدمات بهداشتي جامعه

سطح علمي  ،اميد مي رود با اجراي موفق اين برنامه آموزشي. پزشكي خواهند داشت
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يافته و در حد استانداردهاي بين المللي باشد و آشور و جامعه را  ءدر اين رشته ارتقا

  . با پيشرفتهاي علمي دنيا هماهنگ نمايد

ناسي عالوه بر جايگاههاي مطابق استانداردهاي بين المللي، متخصصين سم ش

بايد جايگاههاي واقعي خود را در مراآز مختلف پژوهشي و خدماتي جامعه  ،آموزشي

از جمله مي توان به خدمات تخصصي در صنايع داروسازي، مراآز . آسب نمايند

درمان مسمومين در بيمارستانها، سازمان حفاظت محيط زيست، آتش نشاني، 

ص طبي بيمارستانها، صنايع آفت آش سازي، مراآز شهرداري، آزمايشگاههاي تشخي

اطالع رساني داروها و سموم و مشاوره در درمان مسموميتها، سم شناسي قانوني، 

  . نام برد... موسسات و مراآز تحقيقاتي سم شناسي و 

تحقيقات در زمينه پي بردن به مكانيسم اثر سموم و طراحي ترآيبات آنتي 

ي و روشهاي سم ياستفاده هاي دارو ءل مربوط به سويامس. دوت بايد پيشرفت نمايد

تشخيص مسموميتهاي مزمن و عوارض درگير آننده آنها و . زدايي بايد متحول گردد

شناخت . هنوز نيازمند تحقيق و فعاليتهاي علمي است ،روشهاي پيشگيري از آنها

آار عوارض ناخواسته داروها و بخصوص مكانيسم سميت داروها و سموم نيازمند 

روشهاي شناسايي و تعيين مقدار داروها و سموم در خون و مايعات . بيشتر است

عوارض مزمن سموم شيميايي و آفت آشها و همچنين . بيولوژيك به تحول نياز دارد

. هنوز نيازمند تحقيق و پيگيري است ،آثار مزمن سالحهاي شيميايي و سموم محيطي

ايد متحول گردند و از همه روشهاي رايج هاي تحقيق در اين علم نيز بروشابزار و 

داخل و خارج بدني از جمله تكنيكهاي بيوشيميايي، سلولي و مولكولي بايد استفاده 

جايگاه واقعي خود  ،لذا اميد مي رود آه اين رشته بتواند الاقل در ده سال آينده. گردد

  .را از لحاظ رفع نياز هاي حرف وابسته در سطح ملي آسب نمايد

  

  ش و وظيفهنق - ٦

نقشهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي در حيطه  ،اين مقطعدانش آموختگان 

  .خواهند داشتبرعهده علم سم شناسي را در سطوح عالي 
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و انتقال  ،وظايف آموزشي شامل تدريس در دانشگاهها و مراآز آموزش عالي

اي همگام با پيشرفته ،اين رشته به دانشجويانمرتبط با  کاربردیو  نظریعلوم 

  .مي باشد جهاني در سطح عمومي و تخصصي

بايد تحقيقات بنيادي و آاربردي در علوم سم شناسي را در  ،از جنبه پژوهشي

 ،در قسمت تحقيقات بنيادي. مراآز تحقيقاتي و دانشگاهها رهبري و يا همكاري نمايند

مي توان به بررسي مكانيسمهاي بيوشيميايي، سلولي و مولكولي اثرات سموم با 

در قسمت . هاي تحقيقاتي جديد اشاره نمودروشستفاده از نوآوري و برپايي ا

به انجام  ،سم شناسي در جامعه اموقع مشكالت مرتبط به بايد با تشخيص ب ،آاربردي

مثال ارزيابي ريسك تماس با سموم . پژوهشهاي الزم براي رفع آن نياز ها اقدام نمايند

شگيري از آثار زيانبار سموم در سطح و مشخص نمودن آثار و عوارض آنها و پي

  .پايه و باليني از جمله پژوهشهاي آاربردي در اين رشته هستند

ا مشاوره های تخصصی، مي توانند در بيمارستانها ب ،در قسمت خدماتي

. نمايندراهنمايی امر درمان بيماران دچار مسموميتهاي حاد و مزمن  پزشکان را در

گرفتن مسئوليت مراآز اطالع رساني داروها و آنترل  عهدهه همچنين مي توانند با ب

در . ه نمايندي، راهنمايي و مشاوره الزم را اراو عموم مردم به آادر پزشكي ،سموم

قسمت تشخيص مسموميتهاي حاد باليني، مي توانند مسئوليت آزمايشگاههاي سم 

ا در نظر شناسي و تعيين غلظت خوني داروها در انسان را بعهده داشته باشند و ب

. گرفتن تاريخچه تماس با سموم در شناسايي مسموميتهاي مزمن نيز موثر باشند

در تشخيص و شناسايي سموم و اظهار نظر  ،همچنين در مراآز سم شناسي قانوني

همچنين در سازمانها و موسسات مرتبط با علم سم شناسي . آارشناسي فعاليت نمايند

  .ددر سطوح پايه و باليني فعاليت نماين

بايد  ،لذا براي دانش آموختگان اين رشته بر مبناي نقش و و ظايف ذآر شده

  .اهداف زير در نظر گرفته شود
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  اهداف - ٧

اطالعات عالي و تخصصي که اين رشته انتظار مي رود دانش آموختگان از 

در جنبه هاي مختلف علم سم شناسي داشته باشند و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط 

  .يدحل نما

  

  اهداف آرماني - ١-٧

برنامه ريزي آموزشي براي رسيدن به آيفيت مقبول و مورد انتظار در علم سم  - الف

  براساس استانداردها و نياز جامعه ،شناسي

ايجاد تسهيالت و محيط رقابت و تفكر براي دانشجويان مستعد در نيل به دانش  -ب

  عالي در سم شناسي 

  جامعهسطح بهداشت و سالمت  ءارتقا -پ

  

  اهداف آلي  - ٢-٧

برآوردن نياز هاي عمومي و تخصصي آموزشي براي فهم بهتر علم سم شناسي  - الف

  و عوامل مرتبط با اين علم

  آشنايي تخصصي با پژوهشهاي علمي و عملي در حيطه سم شناسي -ب

  

  اهداف پاياني  - ٣-٧

  :زير باشند دانش آموختگان اين رشته بايد داراي آگاهي و مهارت آامل در موارد

  شناسايي منابع تماس با سموم در محيط زيست - الف

 تعيين خصوصيات جذب، توزيع، متابوليسم و حذف سموم در موجودات زنده -ب

آثار حاد، مزمن و تحت مزمن براي مواد شيميايي  :تعيين اثرات سموم شامل -پ

 ه ، آفت آشها، حاللها و غيريیموجود در محيط، داروها، افزودنيهاي غذا

با انجام تستهاي داخل بدني و خارج بدني و  ،تعيين مكانيسم و شدت سميت -ت

 تكنيكهاي جديد  
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روشهاي شناسايي و تعيين مقدار سموم و داروها در مايعات بيولوژيك و غير  -ث

 بيولوژيك 

 پيشگيري از مسموميت ها و اطالع رساني  -ج

 مسموميتهاآزمايشگاهی تشخيص  -چ

 ه پزشکان در امر درمان مسموميتها ه مشاوره بيارا -ح

 آشنايي با مراجع و رفرانسهاي سم شناسي    -خ

 طراحي و اجراي پژوهش در زمينه سموم  - د

ل مرتبط با سم شناسي از قبيل مشكالت زيستي و سالمتي در يتوان شناخت مسا - ذ

 سطح ملي

ه توان آموزش تئوري و عملي علم سم شناسي در سطوح عمومي و تخصصي ب -ر

  دانشجويان

  

  استراتژيهاي تدوين برنامه - ٨

دانشجو يا استاد محوري بر (استراتژي تلفيقي  اين برنامه مبتني است بر

، استفاده از فنون جديد يادگيري و ياددهي و پژوهش، )حسب نوع درس و شرايط

آموزش در محيط آار واقعي، تحليل وظايف حرفه اي آينده، شناخت علوم و ابزارها 

  .هاي تخصصي جديدو تكنيك

از فنوني نظير آار و تمرين عملي  ،بر حسب شرايط همچنين در اين برنامه

در محيط آزمايشگاه و فيلد، آار در گروههاي آوچك، طرح و حل مسئله، شيوه هاي 

ه سمينار و يآموزشي ماجولر و خود آموزي، استفاده از آامپيوتر، سخنراني، ارا

 evidence based approachگيرنده،فعاليتهاي آموزشي نظري توسط فرا

demonstration  استفاده خواهد شد.  
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  محتوا - ٩

 جدول دروس الزامي: الف

س
در

د 
آ

  

  نام درس
حد
وا

د 
عدا
ت

  

  ساعت
ي
ظر
ن

  

ي
مل
ع

  

  -  ٣٤  ٢  روش تحقيق و آمار  ٠١

  -  ٥١  ٣  سم شناسي محيطي و صنعتي  ٠٢

  -  ٣٤  ٢  سم شناسي پيشرفته نظري  ٠٣

  ٣٤  -  ١  ه عمليسم شناسي پيشرفت  ٠٤

  -  ٥١  ٣  داروشناسي پيشرفته نظري  ٠٥

  ٣٤  -  ١  داروشناسي پيشرفته عملي  ٠٦

  -  ٣٤  ٢  سم شناسي تجزيه اي و قانوني نظري  ٠٧

  ٦٨  -  ٢  سم شناسي تجزيه اي و قانوني عملي  ٠٨

  -  ٣٤  ٢  سم شناسي باليني نظري  ٠٩

  ٦٨  -  ٢  سم شناسي باليني عملي  ١٠

  ٦٨  -  ٢  ني در سم شناسيآامپيوتر و اطالع رسا  ١١

  -  ٣٤  ٢  سم شناسي سلولي و مولكولي نظري  ١٢

  ٣٤  -  ١  سم شناسي سلولي و مولكولي عملي  ١٣
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 جدول دروس آمبود يا جبراني: ب

س
در

د 
آ

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

  ساعت

 عملي نظري

    ٣٤  ٢  ١ داروشناسي  ١٤

    ٣٤  ٢  ٢داروشناسی   ١٥

    ٥١  ٣  سم شناسی نظری  ١٦

  ٦٨    ٢  شناسی عملیسم   ١٧

    ٣٤  ٢  بيوشيمي   ١٨

    ٣٤  ٢  بيولوژي  ١٩

    ٣٤  ٢  فيزيولوژي   ٢٠

    ٥١  ٣  تجزيهشيمی   ٢١

    ٢٦  ٥/١  نظری دستگاهيتجزيه  روش هاي  ٢٢

  ٥١    ٥/١  عملی دستگاهيتجزيه  روش هاي  ٢٣

  

با توجه به اينكه دارندگان دآتراي حرفه اي داروسازي يا پزشكي و آارشناسي ارشد    
لذا بر حسب تشخيص    ،داروشناسي مي توانند جزء پذيرفته شدگان باشنديا اسي سم شن

ي  ه دروس جبران از ب ه در صورت ني روه آموزشي مربوط ي ،گ جويان م د  دانش توانن
  .واحد از جدول دروس آمبود يا جبراني را انتخاب و بگذرانند ١٤حداآثر تا 

 ٢٢: تعداد واحد پايان نامه: ج
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  در  پذيرش دانشجو ارک مورد قبول مد -١٠

يا داشتن يكي از مدارك دانشنامه دآتراي حرفه اي داروسازي يا پزشكي 

داروشناسي  و سم شناسيداروسازی، و يا آارشناسي ارشد در رشته هاي دامپزشکی 

  .براي شرآت در امتحان ورودي الزم است

  

  طول دوره تحصيل -١١

سال  ٥/٤ن تمام وقت حداآثر مدت مجاز تحصيل در اين دوره براي دانشجويا

ي به پيشنهاد ياست و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي تواند در موارد استثنا

حداآثر تا سه نيمسال تحصيلي به مدت مجاز تحصيل  ،استاد راهنما و تائيد دانشكده

  . اين دوره شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي باشد. دانشجو اضافه نمايد

پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز شده و  مرحله آموزشي از زمان

وارد مرحله پژوهشي مي  بورددانشجو پس از طي دوره آموزشي و گذراندن امتحان 

طول هر . نيمسال تحصيلي است ٥تا  ٢ طول مدت مجاز مرحله آموزشي. گردد

 نيمسال تحصيلي هفده هفته آامل بوده و حداقل زمان الزم براي هر واحد نظري نيز

  . يك ساعت در هفته مي باشد

آغاز شده و با تدوين  بوردمرحله پژوهشي پس از قبولي داوطلب در امتحان 

دانشجو مي تواند تحقيقات اوليه پژوهشي را در . رساله و دفاع از آن پايان مي پذيرد

مرحله آموزشي آغاز نمايد ولي ثبت نام رسمي وي براي رساله منوط به موفقيت او 

  .است وردبدر امتحان 

  

  تعداد آل واحدهاي درسي -١٢

را در مدت مجاز دوره ) الف(جدول  ،واحد درسي ٢٥دانشجو موظف است 

اگر دانشجويي، تعدادي از واحدهاي درسي الزم را در دوره  .با موفقيت بگذراند

سم شناسي يا (يا دوره آارشناسي ارشد ) داروسازي يا پزشكي(دآتراي حرفه اي 

در صورت تشخيص گروه آموزشي مربوطه و دانشكده  ،يده باشدنگذران) داروشناسي

واحد هاي الزم را به  ،)جدول ب(از ميان دروس آمبود يا جبراني تا موظف است 
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واحد و حداقل  ١٤حداآثر تعداد واحدهاي جبراني  .پيشنهاد گروه آموزشي بگذراند

  . است ٢٠از  ١٢در هر درس  ،دانشجونمره نمره آن بدون احتساب در ميانگين آل 

  .واحد است ٢٢تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي 

واحد مي  ٤٧ ،مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي با احتساب واحد هاي الزامي

  . باشد
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  فلوشيپ سم شناسی بالينی 

  مقدمه -١

در دهه هاي اخير، به علت پيشرفت علم پزشكي و گسترش مطالب و 

امع آليه مطالب وجود ندارد و لذا براي ارتقاي مهارتهاي آن امكان يادگيري ج

نجا آه طي آآموزش و ارايه خدمات تخصصي، لزوم تفكيك آنها ضروري است و از 

بررسيهاي به عمل آمده، آمار بيماران مراجعه آننده به سرويس مسمومين 

بيمارستانهاي رفرانس و ساير مراآز درماني آشور طي سالهاي اخير سير صعودي 

ت و نيز با عنايت به اين امر آه اآثر مراآز اورژانس در سطح آشور به داشته اس

علت آمبود بارز نيروي متخصص و آار آمد درمان مسمومين با مشكالت عديده اي 

همراه مي باشند، لزوم آموزش پزشكان متخصص در دوره سم شناسي باليني احساس 

روهاي فوق در سطح آشور مي شود تا در آينده اي نزديك بتوان با به آار گيري ني

آمبودي آه در حال حاضر در اين زمينه احساس مي شود را برطرف نمود و 

امكانات سرويس دهي سريع و مناسب در آليه مراآز اورژانس حداقل در سطح 

بودن دوره  (multidisciplinary)رشته ای به دليل چند . مراآز استانها را فراهم نمود

برنامه و انجام  لف در تدوين برنامه دوره، اجرايو لزوم دخالت رشته هاي مخت

رشته هاي داخلي،  درماني، آميته اي مرآب از متخصصيني از -اقدامات تشخيصي 

همچنين  متخصصين مراقبتهای ويژه و، پزشكي قانوني، طب اورژانسآودآان، 

متخصصيني از رشته سم شناسي با پايه  پزشك و داروساز تشكيل شد و پس از 

ر برنامه هاي موجود دنيا و آسب نظر از صاحب نظران، برنامه حاضر جستجو د

تدوين و پس از تصويب در آميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي دبيرخانه 

شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، دبيرخانه شوراي تخصصي داروسازي و 

در  ،مي معين شورا و تنفيذ در شوراي آموزش پزشكي و تخصصييآميسيون دا

  . ار دانشگاه هاي مجري برنامه قرار گرفته استاختي
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  داليل نياز به اين دوره - ٢

توسعه صنعتي و افزايش آالينده هاي شيميايي در محيط آار به ويژه آالن شهر  - الف

  هاي آشور

  روند رو به رشد سوء مصرف داروها -ب

يوع ش ،روند رو به رشد توليد مواد مخدر در آشورهاي همسايه و به تبع آن -پ

  اعتياد به مواد مخدر در آشور

تنوع آب و هوايي و وجود سموم گياهي و فونهاي مختلف جانوران زهرآگين در  -ت

  آشور

  قرار داشتن آشور در معرض حمالت مجدد با سموم و گازهاي شيميايي -ث

  نامشخص بودن متولي درمان مسمومين در آشور -ج

 شگاههاي معتبر دنياوجود اين دوره ها از دهها سال قبل در دان -چ

  

  دورهو طول تعريف   - ٣

از که ، ماهه می باشد ١٨يک دوره  دوره تكميلي تخصصي سم شناسي باليني

اين دانش آموختگان  .محسوب می شود (multidisciplinary)رشته اي  دوره هاي چند

به تشخيص، درمان و پيشگيري از مرگ و عوارض احتمالي ناشي از رشته 

، دارويي و )محيطي - صنعتي -شغلي(از مسموميتهاي شيميايي مسموميتها، اعم 

  .مي پردازند) سموم ناشي از ارگانيسم ها، سموم گياهي و جانوري(بيولوژيك 

  

  حدود نياز به تربيت متخصص در اين دوره در ده سال آينده - ٤

استان وجود دارد که کوچکترين آنها از نظر  ٣٠در حال حاضر در کشور، 

اگر برای اين استان حداقل . نفر جمعيت می باشد ٥٤٠٠٠٠ايالم با  جمعيتی، استان

يک نفر سم شناس بالينی درنظر گرفته شود، با توجه به توزيع جمعيتی استانها، در 

در حال  از طرفی. نفر متخصص اين رشته نياز است ١٣٠کل کشور به حدود 

سال آينده  ١٠برای نفر سم شناس بالينی وجود دارند، لذا  ٣٠حاضر، درکشور حدود 
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درصدی جمعيت کشور و خروجی ها، حدود نياز به اين دوره  ٥/١با عنايت به رشد 

  .  نفر برآورد می شود ١١٠تکميلی تخصصی 

  

  )ارزش ها و باورها(فلسفه  - ٥

ارزشهايي آه در تدوين برنامه تكميلي تخصصي سم شناسي باليني مورد تاآيدند 

  :عبارتند از

  سالمت محوري  - الف

  ترويج فرهنگ آار گروهي علمي -ب

  ارتقاي آيفيت زندگي -پ

  رعايت اخالق حرفه اي -ت

  جامع و جامعه نگري    -ث

 تاآيد بر پيشگيري به جاي درمان صرف -ج

  

  

  )ماموريت(رسالت  - ٦

رسالت اين دوره، تربيت متخصصين آگاه از علم روز، توانمند و متعهد است 

پيشگيري، آموزشي و پژوهشي، در حيطه آه در زمينه هاي تشخيصي، درماني، 

 .تخصصي سم شناسي باليني به افراد و جامعه ارايه خدمت نمايند

  

  )چشم انداز(دورنما  - ٧

در ده سال آينده در اين رشته، آشور از لحاظ استانداردهاي آموزشي، 

توليدات پژوهشي و نيروی انسانی در جهت ارايه خدمات پزشكي  مطلوب  به 

م، در منطقه و حتی در سطح جهان، در رديف آشورهاي برتر و بيماران مسمو

  .مطرح خواهد بود
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  پيامدهاي مورد انتظاراز دانش آموختگان - ٨

  :رود، دانش آموختگان اين دوره قادر باشند انتظار مي

حوادث شيميايي و آتش  ،مسموميتهای حاد دارويی: انواع مسموميتها نظير - الف

 ،مسموميتهاي مزمن زيست محيطي ،گی و تروريستیعوامل شيميايي جن ،سوزيها

 ،سوء مصرف داروها و مواد ،مسموميتهاي غذايي ،محيطی مسموميتهاي شغلي و

تشخيص  گزش جانوران سمي و نظاير آن را ارزيابي نمايند، ،مصرف گياهان سمي

دهند و آسيب ديدگان را به موقع احياء و وضعيت حياتي آنان را تثبيت نمايند و تا 

  . از بيماران مراقبت و سالمت آنها را پايش نمايند ،هبوديب

 ،به مسئولين نظام سالمت در مورد پيشگيري از انواع مسموميتها وکنترل سموم -ب

 .راهكارهاي اصالحي پيشنهاد نمايند

  

  دانش آموختگان در جامعه نقشهاي - ٩

 ،زشيآمو ،مراقبتي ،درماني ،دانش آموختگان اين دوره در نقشهاي تشخيصي

  .آنند مشاوره اي و مديريتي در جامعه ايفاي نقش مي ،پيشگيري ،پژوهشي

 

 وظايف حرفه اي دانش آموختگان -١٠

وظايف حرفه اي دانش آموختگان سم شناسي باليني در جامعه به تفكيك هر 

  :نقش عبارتند از

  

  درماني و مراقبتي ،در نقش تشخيصي - ١-١٠

موم، همراهان بيماران، اعضاي تيم سالمت، برقراري ارتباط با بيماران مس - الف

  نظام سالمت و ارگانهاي مرتبط با سالمت

  ، تشكيل پرونده و ثبت يافته هااخذ شرح حال، معاينه، انجام ارزيابيهاي باليني -ب

  سم شناسي مورد نيازدرخواست آزمايشهای  طبي و انجام آزمايشهای  -پ

  تشخيص بيماري و ثبت آن -ت
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  ارانن رويكرد درماني و به آارگيري آن براي بيمانتخاب بهتري -ث

  احيا و تثبيت وضعيت حياتي بيماران اورژانس مسمومين -ج

  م بيماران به سمت بهبودييپايش و مراقبت از بيماران تا بازگشت عال -چ

  بيماران(Follow up) پيگيري -ح

  

  در نقش آموزشي - ٢-١٠

المت، دانشجويان و دستياران آموزش بيماران، همراهان بيماران، اعضاي تيم س

  پزشکی و جامعه

  ر نقش پژوهشي، پيشگيريد - ٣-١٠

  هاي آشوري در زمينه تخصصي مربوطههمكاري با پژوهش - الف

الت مرتبط با زمينه ه پيشنهادات پژوهشي به مسئولين سالمت جهت حل مشكيارا -ب

  تخصصي مربوطه

  

  در نقش مشاوره اي - ٤-١٠

اران، همراهان بيماران، ساير تخصصها و مسئولين ارايه مشاوره تخصصي به بيم

  نظام سالمت در زمينه تخصصي مربوطه

  

  در نقش مديريتي - ٥-١٠

  مديريت بخشها و واحد هاي تخصصي مرتبط - الف

مديريت تيم سالمت در زمينه ارايه خدمات درماني، آزمايشگاهي و پژوهشي در  -ب

  سم شناسي باليني

  

  دوره فلوشيپ سم شناسی بالينیافراد مجاز به شرکت در  -١١

مجاز ورود به اين دوره اند که پزشک واجد دانشنامه مورد تاييد  یمتخصصين

يکی از رشته های بيماريهای داخلی، کودکان، طب اورژانس، پزشکی  درتخصصی 

  .باشند سم شناسی با پايه پزشک .Ph.Dقانونی، بيهوشی، 
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  ساختار کلی دوره آموزشی -١٢

در  انهيت دوره آموزشی و محتوی چند رشته ای بودن آن، دستياربا توجه به ما 

، )و بستری ICU, PICUبخشهای اورژانس، : شامل(سرويس های مسمومين

راديولوژی، دياليز، برونکوسکوپی،  فوريتهای پزشکی کودکان، آندوسکوپی، 

پالسمافرزيس، نفرولوژی، طب اورژانس، آزمايشگاه سم شناسی داروسازی، 

ه سم شناسی پزشکی قانونی، واحد اطالع رسانی داروها و سموم، مرکز آزمايشگا

در ضمن دستياران در طول دوره خود  .آموزش می بينند درمان سوء مصرف مواد

، ICUدر بخشهای بيماريهای عفونی و گرمسيری، قلب و عروق، ريه، نورولوژی، 

زش و مهارتهای متدولوژی تحقيق و ساير بخشها بر حسب نياز و موافقت گروه آمو

  .الزم را  کسب می نمايند

   

ان يت دانشجويآموزش و تربامر در مراکز فعال در  ،١٣٨٧سال ان يتا پا

 يئته نفر به عنوان عضو ١٠٩، يسم شناس يتخصص ياارشد و دکتر يکارشناس

 ٢٥ار و ينفر دانش ٢٧ار، ينفر استاد ٥٧ ،نين بياز ا .باشند يمت يمشغول فعال يعلم

ميانگين سابقه مديريت اعضاء هيئت علمي و محققان در سال . هستندنفر استاد 

  .سال بوده است ٣٠و  ١٨، ١٣در سطح استاديار، دانشيار و استاد به ترتيب  ١٣٨٧

نفر  ٦٧ارشد و  يدانشجو در مقطع کارشناس ٤٧ ،ن در حال حاضريهمچن

ت در می باشند که اين نسبل يمشغول به تحص يتخصص يادر مقطع دکتر دستيار

در مقطع کارشناسي  ٦٧/٠مقايسه با تعداد جمعيت ايران، در هر ميليون نفر جمعيت، 

اين نسبت در مقايسه با دو سال . در مقطع دکتراي تخصصي مي باشد ٩٥/٠ارشد و 

رشد % ٦/٥٧و در مقطع دکتراي تخصصي % ٦١قبل در مقطع کارشناسي ارشد، 

  .داشته است

در  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ ين سالهايب يشناس که در رشته سم تعداد کل محققانی

ن اساس يبر هم. باشند يمنفر  ١٤٠٢باشند،  يمقاله م يدارا ISIات معتبر ينشر

 ينفر م ١٤١٠برابر  ٢٠٠٨ -٢٠٠٩ يهامقاله در سال يدارا يرانيتعداد کل محققان ا

ت داشته يمحقق فعال ٢٠ون نفر يليران، در هر ميت ايباشند، که بر حسب تعداد جمع
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 ١٩ون نفر يليدر هر م(نفر گزارش شد  ١٣٥٧ن تعداد برابر يدر دو سال گذشته ا. اند

   .نداشته است يش قابل توجهيافزا ٢٠٠٩سه با سال يکه در مقا) محقق

در فعال  يقاتيو تحق ين رشته در مراکز آموزشين ايتعداد کل محقق نيهمچن

نفر و  ٢٦٧ ،يقاتيتعداد کل شاغالن تحق .می باشد نفر ٢٤٣ ،يآموزش سم شناسامر 

   .نفر گزارش شده است ٨٢ يقاتيتحق يو خدمات يبانيپشت يروهايتعداد کل ن

  

در دو مقطع  ١٣٨٠ – ١٣٨٨روند جذب دانشجو در بين سالهاي : ١جدول شماره 

  در ايران (.Ph.D)کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي 

 ٨٨ ٨٧ ٨٦ ٨٥ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٨٠  سال تحصيلي/  مقطع تحصيلي  

 ١٤ ٢٦ ١٢  ٤  - ١٨ ١٨  -  -  ناسي ارشدکارش

 ٢٥ ١٢ ١٧  ٠ ١٣ ١٠  ١  ٣  ٠ (.Ph.D)دکتري تخصصي 
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  يمال يشاخصها. ٢فصل 

در مراکز  ١٣٨٧ -١٣٨٨ يسالها در يقاتيو تحق يآموزش ينه هايهزکل 

که  باشد يال مير ٠٠٠/٠٠٠/٧٦٢/٣، يدر رشته سم شناسفعال  يقاتيو تحق يآموزش

 يزان درآمد هايم. رشد داشته است% ٢٥، ١٣٨٥ -١٣٨٦ يهاسه با ساليدر مقا

ال ير ٠٠٠/٠٠٠/٥١٠/١، يفعال در سال جار يقاتيو تحق يحاصل از مراکز آموزش

. رشد داشته است% ٣٣در حدود  ١٣٨٥ -١٣٨٦سه با سال يباشد، که در مقا يم

 ٠٠٠/٠٠٠/٦٩٠/١يدر سال جار يقاتيو تحق ي، آموزشينه پرسنليزان کل هزيم

 .رشد همراه بوده استدرصد  ١٢با  ١٣٨٥ – ١٣٨٦سه با سال يمقاکه در  الير

در سال شده  يداريخر يقاتيو تحق يآموزشزات يلوازم و تجه ينه هاين کل هزيهمچن

سه با يد، که در مقايبرآورد گردال ير ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠/١بالغ بر  ١٣٨٧ – ١٣٨٨

  .افته استيش يافزادرصد  ١٥در حدود  ١٣٨٥ – ١٣٨٦ارائه شده در سال  يآمارها
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  يساختار يشاخصها. ٣فصل 

  يقاتيو تحق يتعداد مراکز آموزش - ١-٣

 دستيار تخصصیر آموزش د يسم شناس يگروه آموزش ٥حاضر ر حال د

(Ph.D.) ارشد يکارشناس يت دانشجويدر ترب يآموزش مرکز ١٠و سم شناسی  رشته 

 يدانشکده هاناسی گروه های سم ش. در سطح کشور مشغول فعاليت هستند يسم شناس

ز در ي، مشهد، اهواز و تبريد بهشتيتهران، شه يعلوم پزشک يدانشگاهها يداروساز

راز، مشهد، يتهران، اصفهان، ش يعلوم پزشک يو دانشگاهها يتخصص يمقطع دکتر

و  يدانشگاه آزاد اسالمي يتربيت مدرس، کرمان، واحد علوم دارواهواز، مازندران، 

ت يفعال يارشد سم شناس يدر در مقطع کارشناس) عج(ه اهللا دانشگاه علوم پزشکی بقي

  . دارند

و مشهد در مقطع  يد بهشتيشه يعلوم پزشک يدانشگاهها ١٣٨٨از سال 

ر از دانشگاه يبه غ. نموده اندار يدستمبادرت به جذب  ينيبال يب سم شناسيفلوش

آزاد  واحد علوم دارويي دانشگاهارتش،  يت مدرس و دانشگاه علوم پزشکيترب

تحت ذکر شده  يآموزش تمام مراکز، )عج(اسالمي و دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهللا 

  .می باشند ينظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
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دانشگاههاي فعال در زمينه جذب و تربيت دانشجوي سم شناسي در : ١-٣جدول 

ناسي باليني و فلوشيب سم ش (.Ph.D)دکتري تخصصي  ،سه مقطع کارشناسي ارشد

  در ايران

مقطع 

  تحصيلي

مرکز 

  آموزشي

تهرا

  ن

شهيد 

بهش

  تي

مشه

  د

تبر

  يز

اصفها

  ن

شيرا

  ز

مازندرا

  ن

کرما

  ن

اهوا

  ز

تربي

ت 

مدر

  س

دانش

گاه 

بقيه 

  اهللا

دانش

گاه 

آزاد 

اسالم

  ي

کارشنا

سي 

  ارشد

*    *    *  *  *  *  *  *  *  *  

دکتري 

تخصص

ي 

(Ph.D

.) 

*  *  *  *          *        

فلوشيب 

سم 

شناسي  

  باليني

  *  *                    
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  تعداد رسانه ها و سامانه هاي اطالع رساني رشته سم شناسي - ٢-٣

، تحقيقاتی و سازمانهای آمارهاي جمع آوري شده از مراکز آموزشيبراساس 

در حوزه علم سم پژوهشي  -تعداد کل نشريات علمي مرتبط با رشته سم شناسی،

تعداد کل نشريات اطالع  نشريه و ٤، ١٣٨٨سال نيمه اول تا شناسی در کشور 

  .مي باشدعنوان  ٢رساني 

  

آموزش و پژوهش،  مرتبط باغيردولتی دولتي و مهم و سازمانهای مراکز  - ٣-٣

   سم شناسي کشور در قانونگزاری و سياستگزاری 

  

  سم شناسی و مسموميتهای ايرانانجمن 

، ٦ر، پالک تهران، خيابان کارگر شمالی، جنب بيمارستان قلب، کوچه شهريو: نشانی

  ١واحد 

  ٨٨٦٣٢٤٥٦: نمابر     ٨٨٠٢٠٩١٦، ٨٨٦٣١٨٢٦ :تلفن

 org.irantox.www : وب سايت

انجمن علمي سم شناسي و مسموميتهاي ايران به عنوان تنها انجمن فعال در 

شبرد اهداف عضو پيوسته و وابسته، نقش موثري را در پي ١٤٦اين رشته، با داشتن  

سم شناسان ايران، که شامل  بيشتر .علم سم شناسي در ايران بر عهده دارد

متخصص در رشته سم شناسي، بيهوشي، اطفال، داخلي و  داروسازان و پزشکان

  .د، عضو اين انجمن هستندپزشکی قانونی می باشن

 Iranian Society of (انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران  

Toxicology = IST(  اين انجمن در حال حاضر به عنوان . تاسيس شد ١٣٦٩در سال

تخصصی و غيردولتی در رشته سم شناسی در کشور محسوب می  -تنها انجمن علمی

  : مهم ترين اهداف و وظايف اين انجمن عبارتند از  .شود

   پيشبرد و اعتالي علم سم شناسي و رشته هاي وابسته - ١
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  ها ط به سم شناسي و مسموميتتبهاي مر در زمينه هاي علمي ييتشكيل گردهما - ٢

شناسي  علمي، مجالت و آتب در زمينه هاي مختلف سم هاي انتشار مقاالت و بولتن - ٣

  ا و مسموميته

نتايج رساني  اطالع طرحهاي تحقيقاتي، آموزشي، درماني وو انجام پيشنهاد  ،تهيه - ٤

  به مقامات مسئول حاصله 

پزشكي، مراآز علمي و  تخصصی - علمی هاي انجمن با ارتباط علمي برقراری - ٥

  داخل و خارج از آشور سازمانهاي مربوطه در

ارايه خدمات آموزشی، از براي مورد نياستانداردهای الزم و پيشنهاد و  تهيه - ٦

  در زمينه علم سم شناسی و مسموميتهادرماني پژوهشی و 

شناسي  بمنظور اعتالي علم سم مؤسسات، علمي به آليه سازمانها وخدمات ه ياار - ٧

   و مسموميتها

فعاليت و همکاری با رسانه های جمعی، به منظور ارتقاء سطح دانش عمومی  - ٨

از بروز مسموميتها و آشنايی با نحوه انجام کمکهای اوليه  جامعه در زمينه پيشگيری

  در موارد بروز آن

انجام هاي مربوط به  تعرفه ها و هزينه اظهارنظر مشورتي در مورد تعيين - ٩

و تعيين  سم شناسي و خدمات درماني به بيماران مسموم تخصصیهاي  آزمايش

  اين رشتهشاغالن در سختي آار براي ضريب 

آاربرد سالحهاي  توليد و جهت جلوگيري از هاي علمي بشر دوستانه در فعاليت -١٠

  ي، بيولوژيكي و هسته اي يشيميا

 بويژهو داروها  ،سم شناسي یآمك به تهيه تجهيزات پزشكي و آزمايشگاه -١١

  درماني مسمومين آشورتشخيصی و پادزهرهاي مورد نياز در مراآز 

ردات، توزيع و مصرف آليه مواد اوليه مورد توليد، وا اظهار نظر مشورتي در -١٢

معدني و جمع آوري اطالعات مطابق با آخرين  و ساخته شده شيميايي، نباتي،

ي، شيميايي و سمي در بانك اطالعاتي يدارو اطالعات موجود مربوط به موادغذايي،

  رساني آشور مراآز اطالع
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 توليدي براي مواد شناس هاي الزم جهت انجام آزمايشهاي سم پيگيري پيشنهاد و -١٣

ثبت و آنترل  .ي، بهداشتي و آرايشي اعم از شيميايي و گياهيداروي ي،يشده جديد غذا

ل اخالقي يمسموميتهاي حاد و مزمن ناشي از آن و رعايت مسا عوارض جانبي،

  يي و سم شناسیدارو پزشكي در انجام تحقيقات

پيشگيري و  ارايه خدمات مشاوره ای به سازمان های مسئول در خصوص -١٤

در راستای دستيابی به اهداف ذکر شده، اهم اقدامات انجام  سوء مصرف مواددرمان 

  :به شرح زير می باشدمسموميت هاي ايران  سم شناسي وشده توسط انجمن 

  

 فعاليتهای آموزشی  

دوره سمينار و کارگاههای علمی با موضوعات رويکرد کلی به  ٣٤برگزاری  - ١

پزشکان، های شايع در ايران و سوء مصرف مواد ويژه يک فرد مسموم، مسموميت

داروسازان و کادر پيراپزشکی در سطح کشور و با همکاری دانشگاههای علوم 

پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان تامين اجتماعی و بيمارستان تخصصی 

  .شرکت نفت

آموزشی با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و  -همکاری علمی - ٢

موزش پزشکی در برگزاری هفته پيشگيری از مسموميتها به منظور ارتقاء سطح آ

  آگاهی جامعه در خصوص پيشگيری و درمانهای اوليه مسموميتهای شايع 

همکاری فعال و مستمر با معاونت آموزشی و بورد سم شناسی وزارت بهداشت،  - ٣

شناسی و درمان و آموزش پزشکی در خصوص سياستگزاری در امور آموزش سم 

موضوعات مرتبط با سالمت جامعه از طريق شرکت و يا عضويت اعضای انجمن 

  در نشستها و کميته های تخصصی

 موفق به برگزاری دانشگاههاي علوم پزشکي کشورهمکاری با  اين انجمن تاکنون - ٤

تحت عنوان کنگره سم شناسی و مسموميتهای همايش ملي و بين المللي دوره  ١٠

   .ستايران شده ا
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  محل برگزاری  عنوان کنگره
تاريخ 

  برگزاری

 دبير/رييس

  کنگره
  دبير اجرايی  دبير علمی

تعداد 

  مقاالت

اولين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

  پزشكي اروميه

شهريور 

١٣٦٨  

دکتر سيد 

  عالالدين مهري

دکتر جواد 

  خشابي

يوسف دکتر 

  محسني
٥٦  

دومين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

  پزشكي تبريز

مهر 

١٣٧٠  

دکتر صادقی 

  شجاع

دکتر سلطانعلی 

  محبوب
 -   -  

سومين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

  پزشكي مشهد

مهر 

١٣٧٢  
  دکتر

دکتر مهدی 

  باللی مود
 -  ١٥٠  

چهارمين آنگره 

سم شناسي و 

اي مسموميته

  ايران

دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد 

  بهشتی

مهر 

١٣٧٤  
 -----  

دکتر اکبر 

  کوشانفر

دکتر سيد 

محمود 

  طباطبايی

١٢٣  

پنجمين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

ايران و اولين 

کنگره سم شناسی 

پزشکی آسيا و 

  اقيانوسيه

دانشگاه علوم 

  تهران پزشكي

مهر 

١٣٧٦  

دکتر مهدی 

دکتر / باللی مود

  عیعباس شفي

دکتر اميد 

  سبزواری

 دکتر عباس 

  کبريايی زاده
١٨٩  

ششمين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

  پزشكي اهواز

آبان 

١٣٧٨  

دکتر حيات 

  مبينی

... دکتر هيبت ا

  کالنتری

... دکتر عبدا

  رفيعی
١٠٠  

هفتمين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

پزشكي 

  اصفهان

هريور ش

١٣٨١  
 -----  

دکتر کامران 

  منتظری
 -----  ١٤٨  

  ١٠٦ دکتر محمود دکتر اميد   - آذر دانشگاه علوم هشتمين آنگره سم 
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شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

قاضی   سبزواری  ١٣٨٤  پزشكي تهران

  خوانساری

نهمين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

  پزشكي شيراز

ارديبهشت 

١٣٨٦  

محمد  دکتر

 / هادی ايمانيه

دکتر حسين 

  نيک نهاد

دکتر اکرم 

  جمشيدزاده

دکتر جواد 

  خوشنود
٢٠٦  

دهمين آنگره سم 

شناسي و 

مسموميتهاي 

  ايران

دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد 

  بهشتی

ارديبهشت 

١٣٨٨  

دکتر  

 / محمدصادقی

دکتر شاهين 

  شادنيا

دکتر محمد 

  عبدالهی

 دکتر کامبيز 

  سلطانی نژاد
٢٠٦  

  

موزشی انجام شده توسط انجمن علمی سم شناسی و مسموميت آديگر اقدامات  از - ٥

دانشگاه علوم با همکاری " راهنمای برخورد با بيمار مسموم"های ايران، تهيه کتاب 

در اين کتابچه کليات نحوه برخورد با . می باشد ١٣٨٧در سال  پزشکی شهيد بهشتی

انی شاغل در اورژانس های بيمار مسموم جهت استفاده پزشکان و کادر درم

  .مورد بحث قرار گرفته است مسمومين

همچنين اعضای انجمن با همکاری معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و 

  :آموزش پزشکی اقدام به تاليف دو عنوان کتاب با عناوين زير نمودند

  راهنمای کشوری پيشگيری از مارگزيدگی و درمان آن ويژه پزشکان -

  لينی درمان مسموميت با متانولراهنمای با -

همکاری با مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو وزارت  -

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمينه تدوين راهنماهای درمان مسموميتهای 

  رايج در کشور

  ايران های مسموميت و شناسی سم انجمن در آموزشی کميته تشکيل - ٦

  

 وهشیپژ فعاليتهای 

طرح  ١٣٨٠-١٣٨٢انجمن سم شناسی و مسوميتهای ايران در خالل سالهای  - ١

. اجرا نمود" ارزيابی وضعيت مراکز درمانی مسمومين کشور" تحقيقاتی با عنوان 
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نتايج اين مطالعه به مراکز تصميم گيری مرتبط در وزارت بهداشت، درمان و 

  .آموزش پزشکی منعکس گرديد

مجله سم شناسی و "تخصصی با عنوان  -ه علمیتصويب و انتشار مجل - ٢

به زبان انگليسی با همکاری  "Iranian Journal of Toxicology مسموميتهای ايران

  .شماره آن به چاپ رسيده است ٥دانشگاه علوم پزشکی اراک، که تاکنون 

پژوهشی جهت مجله علمی انجمن از کميسيون  -پيگيری اخذ امتياز و رتبه علمی - ٣

  پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمجالت 

  تصويب و اقدام جهت راه اندازی بازآموزی اينترنتی - ٤

  

 فعاليتهای اطالع رسانی 

برنامه راديويی، تلويزيونی و مصاحبه  ٥٠بيش از شرکت اعضای انجمن در  - ١

معرفی انجمن سم شناسی و : های مطبوعاتی در خصوص موضوعاتی مانند

سوء مصرف مواد در کشور، داروهای روانگردان جديد و شايع ن، مسموميتهای ايرا

در کشور، آشنايی و نحوه پيشگيری از مسموميت با قرص برنج، گياهان سمی، 

منوکسيد کربن و مسموميت در اطفال و ساير مسموميتهای شايع، عوارض و 

  مخاطرات مصرف خودسرانه داروها بويژه مسکنها و آنتی بيوتيکها

  مودن اطالعات مربوط به انجمن در وب سايت انجمنروزآمد ن - ٢

  اعضای انجمنبرای  Email groupتهيه  - ٣

سمينارها و کارگاههای علمی و  ،ارسال آخرين اخبار مربوط به کنگره ها - ٤

آموزشی داخلی و خارجی، فرصتهای مطالعاتی، اطالعات مربوط به بورس و 

و آيين نامه ها از طريق پست گرانتهای تحقيقاتی و اخبار مربوط به قوانين 

  الکترونيکی به اعضای انجمن

به  ،(IUTOX)تهيه، ارسال و چاپ مقاله در خبرنامه اتحاديه بين المللی سم شناسی  - ٥

  منظور معرفی انجمن سم شناسی و مسموميتهای ايران در سطح بين المللی

  IUTOXروزآمد نمودن اطالعات مربوط به انجمن در وب سايت  - ٦
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 بين المللی بين بخشی داخلی و ريهایهمکا 

تخصصی و ساير سازمانها مانند  -همکاری مستمر با ساير انجمن های علمی - ١

  شهرداری به صورت شرکت در جلسات سياستگزاری و تصميم گيری

با هدف افزودن " شورای بررسی و تدوين داروهای ايران" همکاری با  - ٢

  ها به فهرست رسمی داروهای کشورپادزهرهای مورد نياز در درمان مسموميت

انجمن ها و نهادهای و همکاری تعدادی از اعضای آن در اين انجمن با عضويت  - ٣

  :بين المللی مانند

 ،(International Union of Toxicology = IUTOX)اتحاديه بين المللی سم شناسی 

 Middle East and North of Africa) انجمن سم شناسی خاورميانه و شمال آفريقا

Societ of Toxicology = MENATOX) آکادمی سم شناسی بالينی آمريکا ،

(American Academy of Clinical Toxicology = AACT) کالج ،  

 = American College of Medical Toxicology)سم شناسی پزشکی آمريکا 

ACMT) ،انجمن سم شناسی پزشکی آسيا و اقيانوسيه (Asian and Pacific 

Association of Medical Toxicology=APAMT)  سازمان بهداشت جهانی(World 

Health Organization = WHO)  و سازمان منع گسترش سالحهای شيميايی

(Organization of Prohibition of Chemical Weapons=OPCW)  نقش مهمی را

  .ددارا می باشدر ارتقا دانش سم شناسی کشور در ابعاد بين المللی 
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 انشگاه علوم پزشکي تهران د 

   www.tums.ac.ir: وب سايت

دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه مادر نقش مهمی را در 

گروه سم شناسی دانشکده . آموزش و پژوهش سم شناسی در کشور دارا می باشد

داروسازی اين دانشگاه که از اولين و در عين حال اساسی ترين گروه های آموزشی 

نقش مهمی را در انجام سياست های کالن کشور در در دانشگاه محسوب می گردد، 

  . رابطه با آموزش و پژوهش در سم شناسی دارا می باشد

گروه پزشکی قانونی از ديگر گروههای آموزشی دخيل در امر آموزش و 

  .پژوهش در سم شناسی و موضوعات قانونی مرتبط با آن می باشد

رکز تحقيقات علوم قطب کشوری سم شناسی، آب شناسی و مواد خوراکی، م

دارويی و مرکز تحقيقات سم شناسی و مسموميتها از جمله مراکز تحقيقاتی دانشگاه 

  .علوم پزشکی تهران در رابطه با سم شناسی محسوب می گردند

از سه سال گذشته، با افتتاح بخش مسمومين در بيمارستان بهارلو، از 

علوم پزشکی تهران، ارايه بيمارستانهای درمانی تابعه دانشکده پزشکی دانشگاه 

  .خدمات درمانی به بيماران مسموم وارد فاز تازه ای شد

 

   گروه سم شناسی و داروشناسی -١

تهران، خيابان پورسينا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، : نشانی

  گروه سم شناسی و داروشناسی 

  ٦٦٩٥٩١٠٤: تلفن

   http://pharmacy.tums.ac.ir:  وب سايت

َ تهران بعنوان يكي از  آرسي زهر شناسي در دانشكده داروسازي دانشگاه

هجري شمسي تأسيس و مرحوم آقاي دآتر  ١٣١٩آرسيهاي اصلي دانشكده در سال 

عهده دار اين  ١٣٣٠مظفري بعنوان استاد اين آرسي انتخاب گرديدند آه تا سال 

پس از فوت ايشان سرپرستي اين آرسي بعهده مرحوم دآتر فتح اهللا اعلم . سمت بودند
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در  .بعهده ايشان بود ١٣٤٢استاد آرسي داروهاي شيميايي واگذار گرديد آه تا سال 

اين سال براي اولين بار نظام واحدي بوجود آمد و آرسي هاي دانشكده تبديل به 

در ابتدا اين گروه در دانشكده داروسازي با نام . گروههاي آموزشي گرديد

فارماآودينامي و سم شناسي تشکيل شد آه بعدها به گروه سم شناسي، آب شناسي و 

شناسي و  ، مجددا به گروه سم١٣٨٠در سال  سپس. مواد خوراآي تغيير نام داد

  . داروشناسي تغيير نام يافت

عضو هيات علمي فعال است آه همگي  ٩اين گروه در حال حاضر داراي 

داراي مدارك دآتراي داروسازي از دانشگاه تهران و دآتراي تخصصي در سم 

آمريكا، (و خارج از آشور ) تهران(شناسي و داروشناسي از دانشگاههاي داخل 

اعضاي . هستند) آانادا، آمريكا و آلمان(و دوره هاي فوق دآترا از ) ، و آاناداانگليس

اين گروه در حال حاضر در مرتبه هاي علمي دانشيار يا استاد قرار دارند و همگي 

شناسي و داروشناسي  هاي سم بطور مشترك در امر آموزش و پژوهش در زمينه

  .فعاليت دارند

علوم سم شناسي و داروشناسي  آموزش، پژوهش و خدمات در حيطه

وظايف آموزشي شامل تدريس و انتقال علوم تئوري . مهمترين وظايف اين گروه است

از جنبه . و عملي اين رشته به دانشجويان در سطح عمومي و تخصصي مي باشد

پژوهشي، اين گروه تحقيقات بنيادي و آاربردي در علوم مرتبط را با استفاده از 

وشهاي تحقيقاتي جديد پيگيري مي نمايد و همچنين داراي ارتباط نوآوري و برپايي ر

هاي علمي براي حل مستمر با مراجع قانوني از جمله وزارت بهداشت و انجمن 

در قسمت خدماتي مشکالت و . م در جامعه مي باشدمشكالت مرتبط با اين عل

  .مي کند نيازهاي علمي خارج از دانشگاه از جمله صنايع را حل

شناسي تئوري و عملي، داروشناسي  ه مسئوليت تدريس دروس سماين گرو

مولكولي و آشت سلولي را براي  -تئوري و عملي، آنترل مسموميت، بيولوژي سلولي

در بعضي ديگر از دروس دوره . دوره عمومي دانشجويان داروسازي به عهده دارد

. دنماين میعمومي و ساير تخصصي هاي داروسازي نيز اعضاي اين گروه مشارکت 

همچنين تدريس کامل دروس تخصصي دستياران سم شناسي از وظايف آموزشي اين 
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اعضاي اين گروه در تدريس بعضي از دروس در سطوح کارشناسي و . گروه است

دانشکده کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي با مراکز ديگر آموزشي خارج از 

  . داروسازي بطور موثر همکاري دارند

هاي مختلف سم شناسي و داروشناسي از  هشي اين گروه زمينههاي پژو فعاليت

بطور کلي تحقيقات گسترده اي از سطح  .را در بر می گيرد علوم پايه تا باليني

مولكول، سلول، بافت ايزوله، حيوان گرفته تا انسان با استفاده از مدل هاي گوناگون 

اين گروه  .انجام است و ابزارهاي مجهز در آزمايشگاههاي مختلف اين گروه در حال

آزمايشگاه فعال جهت استفاده هاي آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان مي  ٦داراي 

باشد که با توجه به نيازهاي علمي و خطوط تحقيقاتي اساتيد مستقر در آنها تجهيز شده 

قابل ذکر است که پتانسيلهاي فوق العاده اين گروه در سطح ملي باعث شده است . اند

ان قطب کشوري انتخاب شود و مسئوليتهاي بيشتري را به اين گروه اضافه که بعنو

بعنوان قطب بودجه ويژه اي بصورت ساليانه از سوي وزارت بهداشت، . نموده است

مي  امور آموزشي و پژوهشي در اختيار قرارانجام درمان و آموزش پزشکي جهت 

شناسي، همکاري با برگزاري کارگاههاي آموزشي، تدوين کتاب جامع سم . گيرد

موزشي و تحقيقاتي در تربيت دانشجو در سطوح مختلف و همچنين آساير مراکز 

قطب کشوري  باانجام طرح هاي پژوهشي گسترده از جمله فعاليت هاي مرتبط 

هاي علمي مشترك و دانشجو با  گروه سم شناسي داروشناسي داراي پروژه. هستند

  .باشد گروههاي داخل و خارج از آشور مي

سابقه همكاري موثر اعضاي گروه در تاسيس مرآز تحقيقات علمي مصدمين 

شيميايي آشور، انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران، مراآز اطالع رساني 

داروها و سموم، مرآز ثبت عوارض جانبي داروها، مرآز آنترل نسخ و همچنين 

يريت آل امور همكاري در سطح مديريت آزمايشگاههاي پزشكي قانوني آشور، مد

دارو، مديريت آل آزمايشگاه آنترل غذا و دارو، مديريت آتابخانه مرآزي و مرآز 

اسناد دانشگاه، معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي، تاسيس مراآز 

مرآز  ،ري پزشكياوي، ريزفنيي، رشد فرآورده هاي دارويتحقيقات علوم دارو

ي و همكاري در متخصصين علوم داروي ها، انجمنمسموميت سم شناسی وتحقيقات 
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سطح مديريتي دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي آشور، هيئت هاي 

، داروسازی بالينی، اقتصاد و مديريت ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي سم شناسي

ژي، مديريت داروخانه هاي دانشگاهي، مديريت آزمايشگاههاي     و بيوتكنولو دارو

های ت جذب دانشجويان خارجي دانشگاه، مديريت آارخانه دانشگاه، مديري

داروسازي، هيئت مديره نظام پزشكي ايران و انجمن داروسازان ايران، برپايي 

وريهاي نوين، گروه هاي آموزشي جديد از قبيل گروه هاي پزشكي ادانشکده فن

  .قابل ذآر است مولكولي، اعصاب، اقتصاد و مديريت دارو

  

   نونیگروه پزشکی قا -٢

تهران، خيابان پورسينا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، : نشانی

  ، طبقه دوم٢ساختمان شماره 

  ٦٦٤٠٥٥٨٨:  تلفن

  http://medicine.tums.ac.ir/fa: وب سايت

هجري  ١٣١٣گاه تهران در سال دانش همزمان با تأسيس دانشكده پزشكي

ديگر مشترك بود، در محل  هاي قانوني آه در آن زمان با گروه شمسي، گروه پزشكي 

شناسي و  شناسي، بافت آسيب گروه فوق تحت عنوان گروه. دانشكده پزشكي تشكيل شد

هاي آموزشي، تدريس  فعاليت اين گروه عالوه بر ساير. طب قانوني نامگذاري گرديد

سال ششم پزشكي  قانوني به صورت تئوري و عملي را به دانشجويان  كيدروس پزش

... حقوق و  پزشكي، مامايي، قانوني به دانشجويان دندان  و نيز تدريس درس پزشكي

  .عهده داشت را به

، ١٣٣٠آن در سال  به مرور با توسعه دانشكده پزشكي و افزايش امكانات

عنوان گروه  شناسي منفك گرديده و تحت تشناسي و باف قانوني از گروه آسيب پزشكي 

استاد و مدير  اولين. قانوني و طب آار به طور مستقل به فعاليت خود ادامه داد پزشكي

ديگر،  هاي گروه اين رشته مرحوم دآتر محمدحسين اديب بود آه عالوه بر تخصص

  .دبو قانوني را نيز در آشور فرانسه اخذ آرده  دانشنامه تخصصي در رشته پزشكي
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نمود،  اين گروه بطور انفرادي از عالقمندان به اين رشته دستيار پذيرش مي

مرحوم دآتر هوشنگ رشيد ياسمي به عنوان اولين  ١٣٣٠طوري آه در سال  به

سپس آقاي دآتر . التحصيل و سپس به سمت مدير گروه منصوب شدند فارغ متخصص

وفيقي به عنوان هيأت صمد قضايي، خانم دآتر مهشيد افشار و آقاي دآتر حسن ت

به . اي مسئوليت مديريت گروه را پذيرفتند گروه شدند و هر يك در دوره علمي جذب

تربيت افراد متخصص اين رشته و به اهتمام اساتيد وقت گروه، از  دليل ضرورت

از ميان پذيرفته شدگان آزمون سراسري و دستياري  بصورت رسمي و ١٣٧٠سال 

از . قانوني شد آه اين روند ادامه دارد پزشكي  رشتهاقدام به پذيرش دستيار در 

هاي تكميلي  توان به امكان گذراندن دوره مي مزاياي تحصيل در اين رشته تخصصي

آشور در سال سوم دستياري اشاره نمود آه  هاي معتبر خارج از ماهه در دانشگاه شش

همچنين گروه، . دان دوره فوق گرديده نفر موفق به اخذ پذيرش و گذراندن ٨تا آنون 

پذيرش دانشجوي آارشناسي ارشد  از طريق آزمون سراسري اقدام به ١٣٧٢از سال 

  .در رشته سم شناسي عمومي نموده است

نفر عضو هيئت علمی است که عالوه بر  ٦اين گروه در حال حاضر دارای 

 شناسي باليني نيز توسط پزشكي و سم ، اخالق)تئوري و عملي(قانوني  درس پزشكي

  .گردد ين گروه به دانشجويان پزشكي تدريس ميا

  

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 

  بخش مسمومين بيمارستان لقمان حکيم -١

تهران، خيابان کارگر جنوبی، چهارراه لشکر، خيابان کمالی، مرکز پزشکی، : نشانی

  آموزشی و درمانی لقمان حکيم

   ٥٥٤٢٤٠٤١- ٥٥٤٠٩٥٣٤: تلفکس

  http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/loghmanhospital: وب سايت

متر مربع و  ٢٠٠٠٠بيمارستان لقمان حکيم در مساحتی به وسعت تقريبی 

مترمربع زير بنا، يکی از بيمارستانهای دارای قدمت تاريخی در شهر تهران  ٣٢٠٠٠

اين بيمارستان به جهت ارايه خدمات . شده است بوده که در جنوب غربی تهران واقع
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سال پيش به عنوان بيمارستان مسمومين تهران شهرت  ٧٠به بيماران مسموم از 

ساخته شده است و ابتدا به درمان  ١٣٢٣بنای اوليه اين بيمارستان در سال . دارد

اقدام به  ١٣٢٧بهداری وقت تهران در سال . بيماران عفونی اختصاص داشته است

تخته خوابی را احداث می نمايد، که با  ٣٠٠گسترش بيمارستان نموده و بيمارستانی 

توجه به زحمات دکتر محمد حسين لقمان ادهم فرزند لقمان الممالک که از پايه گذاران 

  .لقمان الدوله می نامند دانشگاه تهران نيز بوده است، آن را به لقب ايشان

 ١٣٤٩هداری وقت گرديد و در سال تحويل ب ١٣٤٥اين بيمارستان در سال 

اين  ١٣٥٠در سال . در اختيار ارتش قرار گرفت ٢به عنوان بيمارستان شماره 

بيمارستان در اختيار دانشگاه ملی وقت قرار می گيرد که پس از انقالب اسالمی تحت 

  .پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی قرار می گيرد

هاد دکتر ياسمی مرکز اطالعات بهداری تهران به پيشن ١٣٤٦در سال 

بخش مسمومين اين . مسمومين را در محل بيمارستان لقمان راه اندازی می کند

يکی از قديمی ترين و فعال ترين بخش های سم شناسی  بيمارستان در حال حاضر

 ٧٠مسمومين در کشور و منطقه بشمار می آيد که قدمتی در حدود  یبالينی و درمان

 ، مسمومين مردان)تخت ١٠( ومين شامل بخشهای اورژانسبخش مسم. سال دارد

، ترک اعتياد و سم )تخت ١٦( و بخش مراقبتهای ويژه )تخت ٢٢( ، زنان)تخت ٢٦(

 تهفزدايی و مرکز اطالع رسانی داروها و سموم می باشد که با داشتن امکانات پيشر

در  ،ودمی ش به عنوان يکی از مراکز مرجع سم شناسی بالينی در کشور محسوب

ه عالوه بر برآوردنفر عضو هيئت علمی،  ٧اين بخش با دارا بودن حال حاضر 

 و پژوهشی ارائه خدمات آموزشي بيماران مسموم، عهده دارنيازهاي درماني  نمودن

رشته های سم دستياران پزشكي و  دانشجويان گروه ها براي مطابق با جديدترين روش

  .پزشکی قانونی مي باشد شناسی، طب اورژانس، داخلی، طب کار و

  

  و داروشناسی گروه سم شناسی -٢

دانشگاه خيابان وليعصر، پايين از چهارراه نيايش، دانشکده داروسازی تهران،  :نشانی

   علوم پزشکی شهيد بهشتی
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  ١٤١٥٥ -٦١٥٣  :صندوق پستی

  ٨٨٢٠٠١١٨ - ٨٨٢٠٠١١٩ -  ٨٨٢٠٠١١٥ – ٨٨٢٠٠١٢٠: شماره تلفن ها

   http://www.pharmacy.sbmu.com: وب سايت

  

گروه مذکور از گروه های فعال در آموزش و پژوهش سم شناسی در کشور 

اين گروه دارای هفت عضو هيئت علمی می باشد که عالوه بر  .محسوب می شود

های تربيت دانشجويان دوره عمومی دکتری داروسازی، از قديمی ترين گروه 

سم شناسی  (.Ph.D)آموزشی دانشکده می باشد که در حال تربيت دستيار تخصصی 

  عمده ترين زمينه های تحقيقاتی، مطالعه اثرات سمی عوامل شيميايی . می باشند

همچنين مطالعه بر . بر روی سلولهای زنده در سطح سلولی و مولکولی می باشد

طالعات رفتاری، روی سميت سلولی، جستجوی ترکيبات ضد سرطان، م

فارماکوکينتيک دارو ها و دارو های موثر بر روی سيستم اعصاب مرکزی از ديگر 

گروه همچنين مجهز به انواع دستگاههای مدرن . زمينه های تحقيقاتی گروه می باشد

وجود مرکز کشت سلولی مجهز، بانک سلولی و آزمايشگاه . جهت تحقيقات می باشد

 . اری از ديگر امکانات اين گروه محسوب می شودمجهز و پيشرفته مطالعات رفت

 .  

   بيمارستان لقمان حکيم  مسمومينمرکز تحقيقات  -٣

تهران، خيابان کارگر جنوبی، چهارراه لشکر، خيابان کمالی، مرکز پزشکی، : نشانی

  آموزشی و درمانی لقمان حکيم

  ٣٩٩داخلی  ٥٥٤١٠٠٥- ٩: تلفن

  http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/ToxicologicalResaerch: وب سايت

اين مرکز به عنوان يکی از مراکز تحقيقاتی در زمينه سم شناسی بالينی 

فعاليت خود را با اخذ مجوز از وزارت بهداشت،  ١٣٨٥محسوب می شود که از سال 

اخلي و بين اين مرکز داراي تعامالت د. درمان و آموزش پزشکی آغاز نموده است

مسموميتها  ،فعاليت عمده آن، پژوهش در زمينه هاي اپيدميولوژيو المللي موثر بوده 

اعتياد، ايدز، خودآشي همچنين اين مرکز دارای کميته های . و سم شناسی باليني است
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آسيكولوژي و آميته عوارض مسموميتها وت - و مسائل روانپزشكي، فارماآولوژي 

  . می باشد

   

  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

  گروه داروشناسی و سم شناسی -١

اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي : نشانی

 درماني، دانشكده داروسازي،

  ٧٣٤٦١-٨١٧٤٦آد پستي 

 http://pharm.mui.ac.ir/pharmacology :وب سايت

آغاز  ١٣٣٠تدريس فارماآولوژي در دانشكده پزشكي و داروسازي از سال 

در ابتدا گروههای فيزيولوژي و فارماآولوژي به صورت يک گروه واحد . گرديد

مجزا و به گروه فارماآولوژي از فيزيولوژي  ١٣٦٥بودند تا اين آه در اواخر سال 

در دانشكده پزشكي مستقر بود و  ١٣٧٥اين گروه تا سال . شكل گروه مستقلي در آمد

اين . به دنبال گسترش فضای فيزيکی دانشکده داروسازی، به آن دانشكده منتقل شد

گروه مسئوليت تدريس واحدهای نظری و عملی فارماکولوژی و سم شناسی را جهت 

همچنين در . صی گروه پزشکی برعهده دارددانشجويان دوره های عمومی و تخص

با پذيرش دانشجوی سم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد توسط اين  ١٣٨٦سال 

  .گروه موافقت بعمل آمد

اين گروه با داشتن هفت نفر عضو هيئت علمی و امکانات آزمايشگاهی و 

  : دستگاهی مدرن و پيشرفته دارای توانمنديهاي علمي و تخصصي زير می باشد

انجام مطالعات و غربالگري هاي فارماآولوژيك بر روي داروهاي با منشاء 

گياهي و يا سنتتيك، مطالعات فارماکولوژی رفتاری، انجام مطالعات بيو اآي 

شناسي بر روي  مطالعات سم شناسي بر روي مدلهاي حيواني، مطالعات سم واالنسي،

  .انسان در مورد عوامل محيطي خطر ساز

وليد داروهاي شيميايي، مواد غذايي و شرآتهاي توليد آننده در ضمن صنايع ت

داروهاي گياهي از جمله صنايع و مراآزي هستند آه جهت ارزيابي اثرات 
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توانند از توانمنديهاي علمي و عملي گروه  شناسي توليدات خود مي فارماآولوژيك و سم

  . شناسي بهره گيرند فارماآولوژي و سم

  

    ان نوربخش مسمومين بيمارست -٢

  اصفهان، خيابان آيت اهللا دستغيب  :نشانی

  ٠٣١١ - ٢٢٢٢١١٢٧ – ٣٤ :تلفن

  http://nour.mui.ac.ir: وب سايت

 ١٣٠٠هجری شمسی تاسيس و در سال  ١٢٩٢بيمارستان خورشيد در سال 

اين بيمارستان به همت فردي خير به نام نوراهللا . برداري رسيده بهر ههجری شمسی ب

با هدايا و موقوفات در سالهاي بعد توسعه و گسترش يافت و سپس  آقا نجفي تاسيس و

  .به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ملحق گرديد

متر مربع مي باشد آه بخشهاي بستري  ١٥٧٧٦سطح زير بناي فعلي بيمارستان نور 

اورژانس  ،اورژانس روانپزشكي ،اورژانس قلب و داخلي: و درماني آن شامل

 ،قلب ،داخلي زنان ،داخلي مردان ،روانپزشكي زنان ،روانپزشكي مردان ،مسمومين

  .دآنژيوگرافي و سي سي يو مي باش

تخت فعال، پذيراي بيماران دچار  ١٢بخش مسمومين اين بيمارستان با دارا بودن 

  . دارويي و شيميايی است مسموميتهاي

 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد   

  داروشناسیگروه سم شناسي و  -١

  مشهد مقدس، ميدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی : نشانی

  ٩١٧٧٥-١٣٦٥: صندوق پستی

  ٠٥١١ - ٨٨٢٣٢٥١: نمابر  ٠٥١١ - ٨٨٢٣٢٥٥-٦٦: تلفن 

   www.mums.ac.ir/pharmacy:وب سايت

زمينه های تحقيقاتی اعضاء هيئت علمی اين گروه بيشتر آشت سلولي و 

گروه . مطالعات انساني قرار مي گيرند مطالعات حيواني است آه مبناي
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نفر عضو هيئت علمی و امكانات  ٦فارماآودينامي و سم شناسي دانشكده با تعداد 

متنوعي در زمينه هاي مختلف  ه، داراي قابليت هاي تحقيقاتيآزمايشگاهي قابل توج

: گروه شامل آزمايشگاه هاي. مطالعات داروشناسي و سم شناسي مي باشد

آزمايشگاه  هاي عمومي داروشناسي و سم شناسي، آزمايشگاه تحقيقاتي و آزمايشگاه

  . آشت سلولي مي باشند

بررسي اثرات  نه هاياين گروه قادر است پروژه هاي مختلفي را در زمي

سميت  تعيين(و سمي ) نورولوژيك، قلبي عروقي و پلي مورفيسم آنزيمي(دارويي 

حاد، تحت حاد، تحت مزمن و مزمن، سميت ارگاني و اثرات تراتوژنيك مواد و 

از جمله فعاليتهای آموزشی اين گروه . اجرا نمايد) سميت در آشت سلولي مطالعه

دانشجويان  سم شناسی، تدريس دروس مرتبط به (.Ph.D)تربيت دستيار تخصصی 

  .باشد دوره داروسازي عمومي، آارشناسي ارشد سم شناسي مي

  

  )ع(بخش مسمومين بيمارستان امام رضا  -٢

   ٩١٣٧٩١٣٣١٦: آدپستي) ع(مشهد، خيابان ابن سينا، ميدان امام رضا : نشانی

  ٠٥١١- ٨٥٩١٠٥٧: نمابر  ٠٥١١ -  ٨٥٤٣٠٣١- ٩: تلفن

  http://www.mums.ac.ir/emamreza: وب سايت

بزرگترين بيمارستانهای شهر مشهد می  ، يکی از)ع(بيمارستان امام رضا 

 ٢٨٥٠٠هکتار و زير بنای  ٥/٢٨ احداث اين بيمارستان در زمينی به مساحت. باشد

نام مريضخانه شاهرضا  تحت ١٣١٣آغاز و تقريبا از سال  ١٣٠٧متر مربع در سال 

جراحی، چشم  در آغاز دارای صد تخت و بخشهای داخلی،. دشروع به فعاليت نمو

دندانپزشکی  پزشکی، کودکان، عفونی، زايشگاه، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژی،

 ، ساختمان گوش و حلق و١٣٢٤در سال . و تشريح حيوانات و قسمتهای وابسته بود

در سال . ش يافتتخت افزاي ٢٥٠تعداد تختها به  ١٣٢٧ - ٢٨بينی داير و تا سالهای 

اين پزشک . بود" دکتر بول ون"، رئيس بخش جراحی اين بيمارستان مرحوم ١٣٤١

بلژيکی پس از آشنايی با دين مبين اسالم مسلمان گرديد و سالها با دلسوزی در  دلسوز

 نفر پزشک، يک دندانپزشک، ٤٥در آن سالها، . بيمارستان به طبابت مشغول بود اين
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ماما عهده دار وظايف درمانی  ٥پرستار و  ٢٧٠ر، پزشکيا ١٨داروساز،  ٦

  .بيمارستان بودند

بر اساس يک توافقنامه، آستان قدس رضوی اقدام به تهيه  ١٣٥٤در سال 

ساله ای نمود که طبق آن قرار داد، بيمارستان به دانشگاه  ٩٠مقاوله نامه واگذاری 

عنوان يک مرکز   به از آن تاريخ به بعد بيمارستان. فردوسی مشهد واگذار گرديد

کل  طبق آمارهای موجود تعداد. درمانی تحت نظارت دانشگاه فعاليت نمود -آموزشی

  .تخت افزايش يافته بود ٣٦٣تختهای بيمارستان در آن سالها به 

، نام شاهرضا از عنوان ١٣٥٧با پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی در سال 

در حال  .مزين شد) ع(امام رضا  بيمارستان حذف گرديد و نام مقدس و منور اين

تخت بعنوان يک بيمارستان جنرال و  ٩١٦با داشتن  )ع(حاضر بيمارستان امام رضا 

مراکز عمده آموزشی ودرمانی سطح کشور  درجه يک در رديف يکی از بزرگترين

 . قرار دارد

يکی  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد) ع(بخش مسمومين بيمارستان امام رضا 

رين و مهم ترين مراکز درمان مسمومين بويژه در شرق کشور محسوب از قديمی ت

اين بخش که توسط اساتيد پيش کسوت . راه اندازی شد ١٣٥١که در سال  می گردد

سم شناسی بالينی تاسيس شده است، در حال حاضر نقش بسيار مهمی  را در زمينه 

ارای درمانگاه اين مرکز د .آموزش و پژوهش در سم شناسی پزشکی بر عهده دارد

می  و کلينيک کنترل و ترک اعتياد آزمايشگاه سم شناسی، بخش مسمومين مسمومين،

  .باشد

نفر عضو هيئت علمی به ارايه خدمات آموزش  ٤اين بخش با دارا بودن 

باليني به دانشجويان پزشكي، دستياران دوره هاي تخصصي داخلي، قلب آودآان، 

و ارايه خدمات درمانی به بيماران مسموم می بيهوشي و فلوشيپ سم شناسي باليني 

  .پردازد
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  مرکز تحقيقات سم شناسی پزشکی -٣

مرکز تحقيقات سم شناسی  بخش مسمومين، ،)ع(مشهد، بيمارستان امام رضا : نشانی

  پزشکی

     ٩١٣٧٩١٣٣١٦: کد پستی

  ٠٥١١ -  ٨٥٩١٠٥٧: نمابر     ٠٥١١ - ٨٥٩٨٩٧٣: تلفن

 www.mums.ac.ir/mtrc: وب سايت

با همكاري سازمان بهداشت جهاني در بخش  ١٣٧٢اين مرآز در سال 

و در حال حاضر دارای هفت  مشهد تاسيس گرديد) ع(مسمومين بيمارستان امام رضا 

انجام فعاليتهاي پژوهشي در خصوص مسموميتهاي  .نفر عضو هيئت علمی می باشد

تروريستي و  -واد شيميايي بويژه حشره آشها و عوامل شيميايي جنگيدارويي و م

عوارض دراز مدت آنها، مسموميت با فلزات سنگين بويژه سرب، جيوه و منگنز، 

جانوران زهرآگين نظير عنكبوت سمي شمال خراسان، مارگزيدگي و گياهان سمي 

له اولويتهای نظير بنگ دانه و انجام مطالعات اپيدميولوژيک مسموميتها از جم

  .پژوهشي اين مرآز است 

        

 اهواز  يدانشگاه علوم پزشک  

   داروشناسیو  يگروه سم شناس - 

  سازیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده دارو، اهواز، بلوار گلستان: نشانی

  ٦١٣٥٧-٣١٨٤: کد پستی

  ٠٦١١ -  ٣٧٣٨٣٨١: نمابر     ٠٦١١ - ٣٧٣٨٣٧٨:  تلفن

  http://fpharmacy.ajums.ac.ir: وب سايت

دانشکده تکنولوژی پزشکی و دانشکده  در ١٣٥٤گروه داروسازی در سال 

به  ،با تغيير مقطع ١٣٦١در سال . س شداهواز تا مقطع کارشناسی تاسي پيراپزشکی

درمان و  ،طبق دستور وزارت بهداشت ١٣٦٥دکتری حرفه ای تبديل و در سال 
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آموزش پزشکی بصورت دانشکده مستقل به ساختمان فعلی دانشکده داروسازی منتقل 

  . شد

گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی از گروههای مهم اين 

نفر عضو هيئت علمی در امر آموزش داروشناسی و  ٦با دارا بودن دانشکده بوده که 

. سم شناسی نظری و عملی به دانشجويان گروه پزشکی نقش فعالی را دارا می باشد

و دکترای تخصصی  اين گروه در تربيت دانشجويان دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

 (Ph.D.)استنيز دخيل  سم شناسی.  

مايشگاههای تحقيقاتی در انجام طرحهای تحقيقاتی اين گروه با دارا بودن آز

در رابطه با سم شناسی در زمينه های سم شناسی مولکولی، موتاژنيسيته و 

تراتوژنيسيته، سم شناسی محيطی، سموم بيولوژيک و جانوران سمی، ارزيابی اثرات 

  .دارويی و سمی گياهان و داروهای گياهی و مدلهای سميت ارگانی فعاليت دارد

   

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز  

  گروه سم شناسی و داروشناسی  -

خيابان کارآفرين، کد  ،کيلومتری باالی دروازه قرآن، رکن آباد ٥شيراز، : نشانی

  ١٥٨٣صندوق پستی  -  ٧١٣٤٥پستی 

  ٠٧١١ -٢٤٢٤١٢٧و  ٢٤٢٤١٢٨و  ٢٤٢٥٣٠٥و  ٢٤٢٥٣٧٤: تلفن

   ٠٧١١ - ٢٤٢٤١٢٦: نمابر

-http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/departments/pharmacology: وب سايت

toxicology  

در شورای انقالب فرهنگی  ١٣٦٨تاسيس دانشکده داروسازی شيراز در سال 

دانشکده توانبخشی (چمران  در بلوار ١٣٦٩ - ٧٠تصويب شد و از سال تحصيلی 

دانشکده داروسازی به جهت . شروع به فعاليت و پذيرش دانشجو کرد) فعلی

منتقل ) رکن آباد(به مکان فعلی  ١٣٨٠آموزشی و آزمايشگاهی از سال  فضای توسعه

  . گرديد
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گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی شيراز از ابتدای 

دانشکده تشکيل شده و در حال حاضر با حضور سه نفر عضو هيئت علمی با  تاسيس

کاردان  و يک نفر کارشناس ارشد و يک نفر (.Ph.D)دکترای تخصصی  مدرک

با توجه به ظرفيت . مشغول انجام امور آموزشی و پژوهشی می باشد آزمايشگاه

علمی گروه، اولين دوره آموزش دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی از 

   ١٣٨٦  سال

در ضمن گروه جهت تربيت دانشجويان در مقاطع باالتر در آينده . راه اندازی شد

  .نزديک اعالم آمادگی نموده است

آموزش نظری و عملی سم شناسی و داروشناسی به دانشجويان دوره دکتری 

ارايه دروس مختلف مرتبط عمومی داروسازی و دوره کارشناسی ارشد سم شناسی و 

 دانشجويان مديريت بيمارستانی، پيراپزشکی، با گروه در ديگر دانشکده ها از جمله

Ph.D. های آموزشی اين گروه می باشدصنايع غذايی و بيوشيمی از مهم ترين فعاليت.  

تحقيقاتی در  اجرای طرح هایگروه شامل  مهم ترين فعاليتهای پژوهشی

سميت داروها و سموم بر بدن، داروهای موثر بر بيماری  بررسی مکانيسم زمينه

از ترکيبات طبيعی در  استفاده اجرای طرح های تحقيقاتی در زمينه ،CNSهای

 و اجرای طرح های تحقيقاتی متعددی  CNSبدی وپيشگيری و درمان بيماريهای ک

  .شيراز می باشند با حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در رابطه

 

 نشگاه علوم پزشکي کرمان دا  

  داروشناسیناسي و گروه سم ش -

  کرمان، ابتدای بلوار هفت باغ، دانشکده داروسازی: نشانی

    ٠٣٤١ -٣٢٠٥٠٠٣: نمابر   ٠٣٤١ - ٣٢٠٥٠٠١- ٢: تلفن

   http://www.kmu.ac.ir/sitewizard :وب سايت

، فعاليت خود را ١٣٦٦ماه سال دانشجو در بهمن  ٣٠اين دانشكده در ابتدا با پذيرش 

دانشکده داروسازی کرمان از  سم شناسی و داروشناسیشروع نموده و گروه 

ارشناسی ارشد سم شناسی نموده است اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع ک ١٣٨٦سال
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نفر عضو هيئت علمی به ارايه دروس سم شناسی و  ٤و در حال حاضر با داشتن 

  .دانشجويان داروسازی و کارشناسی ارشد می پردازد داروشناسی نظری و عملی به

  

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

  www.behdasht.gov.ir: سايت وب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با دارا بودن معاونت غذا و 

وری و زير ااونت امور تحقيقات و فندارو، معاونت سالمت، معاونت آموزشی و مع

مجموعه هايی مانند مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم، دبيرخانه شورای 

کميته تدوين دوره تکميلی آموزش داروسازی و تخصصی، هيئت بورد سم شناسی، 

و آزمايشگاههای کنترل  کميته ملی ايمنی مواد شيميايیتخصصی سم شناسی بالينی، 

اری، تدوين زعنوان يکی از عالی ترين مراجع قانونی در امر سياستگ به دارو و غذا

سم شناسی در کشور  و اجرای امور آموزشی، پژوهشی و خدماتی در رابطه با

  .محسوب می گردد

  

   کميته ملي ايمني مواد شيميايي -١

    http://www.mohme.gov.ir/health/index :وب سايت

از آنجا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وظيفه حفظ سالمت 

ايمني شيمي در گروه بهداشت حرفه اي و محيط  رد، کميته مليمردم را بر عهده دا

  . وزارت بهداشت و درمان تاسيس شده است زيست و درمان

شامل چاپ شد که  اطالعات عمومي ايمني شيمي توسط اين کميته به زبان فارسي 

و برخورد با مواد سمي   قانون  وتصويب  اطالعات مختلف از سازمان هاي تدوين

  . اين کميته ديگر فعاليت نمی کند وليکن است

  

  اطالع رساني داروها و سموم مرکزملي -٢

، کوچه دانش )عج(، باالتر از ميدان وليعصر )عج(تهران، خيابان وليعصر : نشانی

  دوم معاونت غذا و دارو، طبقه ٣کيان، ساختمان شماره 
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  ٨٨٩٢٣١٩٥: تلفن

  www.dpic.ir: وب سايت

ملي اطالع رساني داروها و سموم وابسته به معاونت غذا و دارو مرکز 

با در اختيار داشتن شبکه اي از مراکز  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ه آموزشهاي ينقش مهمي را در ارا و سموم تحت پوشش خود هااطالع رساني دارو

ولين مرکز اطالع ا .مي باشددارا سم شناسي  مورد نياز دانشجويان دوره هاي مختلف

در معاونت غذا و دارو  ١٣٧٥رسانی داروها و سموم در ايران، در بهمن ماه سال 

 ٣٠تعداد  ،از آن زمان تاکنون. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسيس شد

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تاسيس شده 

  .است

آز، پاسخ به سواالت دارويي عموم االيت هاي اين مرفعمهم ترين از جمله  

ه اطالعات الزم مربوط به کنترل موارد مسموميت به ايمردم و گروه پزشكي، ار

از دو سال گذشته، مرکز  .ي، بيماران مسموم و همراهان آنها می باشدگروه پزشك

درمان اطالع رسانی داروها و سموم تهران در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، 

به کار " مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم" و آموزش پزشکی تحت عنوان 

اين مرکز عالوه بر ارايه خدمات علمی در مورد پاسخگويی به . خود ادامه داد

سواالت دارويی و کنترل مسموميتها به گروه پزشکی و عموم مردم، به انجام 

نظارت و هماهنگی فعاليتهای  فعاليتهايی در خصوص سياستگزاری، برنامه ريزی،

تدوين دستورالعملهاي . انجام يافته در ساير مراکز تحت پوشش خود مبادرت می نمايد

کمک به گسترش و ارتقاء مراآز مربوط به درمان مسموميت ها و حوادث شيميايي، 

اطالع رساني داروها و سموم در سطح آشور، همكاري با مجامع بين المللي و 

برگزاری سمينارها و کارگاههای دارويي و سموم در سطح  جهان، مراآز اطالعات 

اطالع  آموزشی برای همکاران گروه پزشکی، آموزش مداوم کارشناسان مراکز

گردآوري مشكالت دارويي از قبيل مواد اوليه، بسته بندي،  رسانی داروها و سموم،

مه در رسانه هاي ه برنايفرموالسيون و عوارض داروها و پيشنهاد راه حل الزم، ارا
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اطالعات دارويي، کنترل و پيشگيري مسموميتها و نحوه  در خصوصعمومي 

  .گرددمي از ديگر فعاليتهای ستادی اين مرکز محسوب مصرف صحيح داروها 

  

  آزمايشگاه سم شناسی آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو  -٣

معاونت غذا  ٢ماره تهران، تقاطع خيابان وليعصر با امام خمينی، ساختمان ش :نشانی

  و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آزمايشگاه سم شناسی به عنوان يکی از زير مجموعه های آزمايشگاههای 

کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

فلزات سنگين  مسوول ارزيابی مواد غذايی از نظر سموم مختلفی مانند آفالتوکسينها،

و باقيمانده سموم دفع آفات نباتی در نمونه ها می باشدو اين آزمايشگاه با داشتن 

متخصصين و اعضای هيئت علمی، کارشناسان خبره، روزانه متصدی انجام انواع 

  .آزمايشهای مورد نياز در اين حوزه می باشد

  

 سازمان پزشکي قانوني کشور  

جنوبی پارک شهر، سازمان پزشکی قانونی تهران، خيابان بهشت، ضلع : نشانی

  کشور

     ٥٥٦١٣٧٣١: تلفاکس

  www.lmo.ir :وب سايت 

از جمله سازمانهای تخصصی کشور محسوب سازمان پزشکي قانوني ايران  

می شود که به عنوان سازمانی مستقل زير نظر قوه قضائيه جمهوری اسالمی ايران 

اظهار نظر در امور پزشکی و : هداف اين سازمان عبارتند ازمهم ترين ا. می باشد

به دستور  کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمايشگاهی و پاراکلينيکی

مراجع ذيصالح قضايی، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نياز 

اشد و تبادل دانشگاهها که برای پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفيد می ب

  .اطالعات علمی مورد نياز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
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از آنجا که دانش سم شناسی، به ويژه سم شناسی قانونی، ارتباط تنگاتنگی با 

موضوعات پزشکی قانونی دارد، لذا اهتمام ويژه ای در مورد گسترش 

ری از متخصصين سم شناسی آزمايشگاههای سم شناسی در اين سازمان و بهره گي

  . بعمل آمده است

، به دليل عدم تمرکز فعاليتهای ١٣٢١از نظر تاريخچه، تا قبل از سال 

پزشکی قانونی و فقدان فضای فيزيکی مناسب جهت آزمايشگاه، انجام آزمايشهای سم 

شناسی مورد نياز پزشکی قانونی، توسط استادان برجسته داروسازی و پزشکی آن 

اه تهران در آزمايشگاههای دانشگاه و يا آزمايشگاههای خصوصی آنان زمان دانشگ

. انجام می شد و نتايج آزمايشها به پزشکی قانونی و مراجع قضايی اعالم می گرديد

بيشتر اين آزمايشها، جهت بررسی سموم رايج آن زمان مانند الکل، مواد مخدر و 

  .منوکسيد کربن در نمونه های ارسالی بود

، با افتتاح ساختمان مجموعه کاخ دادگستری در تهران و ١٣٢١در سال 

انتقال تشکيالت پزشکی قانونی به اين مجموعه، امکان استفاده از فضای مناسب 

با . جهت تاسيس آزمايشگاههای تخصصی در پزشکی قانونی کشور فراهم شد

د گسترش فعاليتهای پزشکی قانونی در کشور و رشد کمی و کيفی خدمات آن در رون

بررسی علمی و دقيق پرونده های قضايی، نياز به تاسيس آزمايشگاه تخصصی سم 

از اين رو، در زمان رياست . شناسی در پزشکی قانونی بيش از بيش احساس گرديد

آقای دکتر سعيد حکمت در اداره پزشکی قانونی تهران، اولين آزمايشگاه سم شناسی 

  .حل کاخ دادگستری احداث شدقانونی کشور در پزشکی قانونی تهران و در م

، آزمايشگاه ١٣٧٢تا قبل از تاسيس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 

سم شناسی پزشکی قانونی تهران، عهده دار انجام تمامی آزمايشهای سم شناسی مورد 

به  -بعد از تاسيس سازمان پزشکی قانونی کشور. نياز در پزشکی قانونی کشور بود

، و افزايش کمی و کيفی خدمات ١٣٧٢در سال  -وفيقیهمت آقای دکتر حسن ت

پزشکی قانونی، نياز به احداث آزمايشگاههای سم شناسی جديد در ساير استانها 

، عالوه بر تهران، آزمايشگاههای سم ١٣٨١از اين رو، تا پايان سال . احساس گرديد

ه، همدان شناسی قانونی در شهرهای اصفهان، مشهد، تبريز، ساری، اهواز، کرمانشا
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راه اندازی آزمايشگاههای جديد در  با اين وجود، عليرغم. و کرمان احداث گرديد

ساير شهرها، به علت کمبود تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهی و نيروی انسانی 

درصد نمونه های ارسالی جهت انجام  ٧٠متخصص، به طور عملی نزديک به 

ناسی ستاد سازمان پزشکی قانونی آزمايشهای سم شناسی قانونی، به آزمايشگاه سم ش

با توجه به سياستهای کالن قوه  ١٣٨٢از سال . کشور در تهران ارجاع می گرديد

قضائيه جمهوری اسالمی ايران مبنی بر افزايش سرعت، دقت و صحت در 

بررسيهای قضايی و جلوگيری از اطاله دادرسی و سهولت دستيابی به خدمات قضايی 

عه عدالت قضايی، گسترش روز افزون کمی و کيفی در سطح کشور با هدف توس

خدمات آزمايشگاههای سم شناسی سازمان پزشکی قانونی کشور مورد توجه روسا و 

با تشکيل معاونت امور تشخيصی و آزمايشگاهی . مديران ارشد سازمان قرار گرفت

در سازمان پزشکی قانونی کشور، سياستگزاری در امور آزمايشگاههای تخصصی 

- ١٣٨٥در فاصله سالهای . ن انسجام بيشتری يافت و وارد مرحله جديدی شدسازما

شامل (، طرح سطح بندی و استاندارد سازی آزمايشگاههای تخصصی سازمان ١٣٨٣

با هدف گسترش ) آزمايشگاههای سم شناسی، آسيب شناسی، سرم شناسی و ژنتيک

مونه ها در خدمات تخصصی آزمايشگاههای پزشکی قانونی، جلوگيری از تجمع ن

آزمايشگاهها و افزايش سرعت، دقت و صحت نتايج آزمايشها، در دستور کار 

در اين طرح، آزمايشگاههای تخصصی . سازمان قرار گرفت و به انجام رسيد

سازمان بر اساس نوع خدمات ارايه شده، امکانات و تجهيزات تخصصی، نيروی 

 ٣٠در حال حاضر، . شدند انسانی و فضای فيزيکی، سطح بندی و استاندارد سازی

آزمايشگاه سم شناسی قانونی در سطوح مختلف، در استانهای مختلف کشور احداث 

قابل . شده است و عهده دار انجام خدمات آزمايشگاهی، آموزشی و پژوهشی می باشند

ذکر است در سطح بندی حاضر، آزمايشگاههای سم شناسی قانونی تهران، اصفهان، 

اه، کرمان، ساری، اهواز و شيراز جزء آزمايشگاههای مرجع تبريز، مشهد، کرمانش

منطقه ای محسوب می شوند و عالوه بر انجام آزمايشهای مورد نياز پزشکی قانونی 

استان متبوع، انجام آزمونهای تخصصی مورد نياز در استانهای تحت پوشش تعريف 

  . شده خود را نيز به عهده دارند
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با دارا بودن امکانات و تجهيزات پيشرفته  آزمايشگاههای سم شناسی مذکور،

  آزمايشگاهی و 

فن آوريهای نوين سم شناسی، نيروی انسانی متخصص و فضای فيزيکی مناسب، 

عالوه بر ارايه خدمات آزمايشگاهی مورد نياز پزشکی قانونی در امر آموزش و 

فا می پژوهشهای سم شناسی به ويژه در زمينه سم شناسی قانونی نقش موثری را اي

  .نمايند

در بعد خدماتی، اين آزمايشگاهها با انجام آزمايشهای تخصصی سم شناسی 

بر روی نمونه های زيستی و غير زيستی در پاسخ به استعالمات مراجع قضايی، 

برخورداری از . انتظامی، دانشگاهی و دولتی نقش بسيار مهمی را دارا می باشند

و فناوری های نوين سم شناسی و نيروی  تجهيزات و امکانات پيشرفته آزمايشگاهی

انسانی فنی خبره در اين آزمايشگاهها، سبب گرديده تا انجام آناليز طيف وسيعی از 

داروها و سموم در انواع نمونه ها و ماتريس های پيچيده زيستی و غير زيستی ممکن 

  .شود

در بعد پژوهشی، آزمايشگاههای سم شناسی قانونی با اجرای طرحهای 

به صورت مستقل و يا مشترک با دانشگاهها و مراکز پژوهشی  قات کاربردیتحقي

کشور، در ارتقای روشهای آزمايشگاهی مورد استفاده و به روز رسانی آنها، افزايش 

سم شناسی نقش  کيفيت خدمات ارايه شده و بکارگيری روشها و فن آوريهای نوين

  . فعالی را دارا می باشند

زمان نقش مهمی را در آموزش پزشکی قانونی و در بعد آموزشی، اين سا

قابل ذکر است . علوم مرتبط به دستياران، دانشجويان و کارآموزان دارا می باشد

سابقه سازمان پزشکی قانونی کشور در انجام فعاليتهای آموزشی در زمينه پزشکی 

 برمی ١٣٤٤قانونی و علوم وابسته و همکاری با مراکز دانشگاهی  کشور به سال 

رييس وقت پزشکی  -در اين سال، به همت آقای دکتر سيد محمد طباطبايی. گردد

با هدف آموزش پزشکی قانونی به دانشجويان پزشکی، پزشکان و داوطلبان  -قانونی

دوره های تکميلی و تخصصی پزشکی قانونی و انتقال تجربيات و دانشهای مورد 

که در آن زمان پزشکی قانونی (تری ماده بين وزارت دادگس ٦نياز، تفاهم نامه ای در 
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اين تفاهم نامه در . و دانشگاه تهران تنظيم گرديد) زير مجموعه آن محسوب می شد

واقع سنگ بنای تشکيل سازمان آموزشی در پزشکی قانونی کشور محسوب می 

از آن تاريخ، نقش پزشکی قانونی در ارايه آموزشهای دانشگاهی به دانشجويان . گردد

بند از پنج بند ماده  ٣مورد توجه بوده است و اين امر موجب گرديد که تا  و دستياران

مجلس  ٢٧/٤/١٣٧٢مصوب (يک قانون تشکيل سازمان پزشکی قانونی کشور 

، به جايگاه علمی و آموزشی سازمان در امر همکاريهای آموزشی و )شورای اسالمی

و پژوهشی داخل و پژوهشی و تبادل اطالعات علمی مورد نياز با مراکز آموزشی 

  .خارج از کشور اشاره نمايد

در حال حاضر، مجموعه آزمايشگاههای سم شناسی قانونی سازمان با دارا 

نفر متخصص سم شناسی  ٣نفر متخصص سم شناسی عضو هيئت علمی و  ٢بودن 

غير هيئت علمی و با همکاری کارشناسان ارشد و کارشناسان زبده آزمايشگاههای 

سم شناسی، پزشکی  آموزشهای نظری و عملی به دستياران سم شناسی، در امر

قانونی، طب کار، دانشجويان پزشکی، داروسازی، دانشجويان دوره کارشناسی ارشد 

سم شناسی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و کارآموزان رشته های پزشکی، 

  .حقوق، علوم قضايی و انتظامی نقش فعالی را ايفا می نمايند

  

 ه علوم پزشکی دانشگاه تربيت مدرسدانشکد  

: تهران، جالل آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، صندوق پستی: نشانی

١٤١١٥-١١١  

  ٨٢٨٨٠٠٠٠: تلفن

  http://www.modares.ac.ir: وب سايت

با عنوان مدرسه تربيت مدرس و با  ١٣۶٠دانشگاه تربيت مدرس در سال 

هدف تربيت کادر هيئت علمی دانشگاهها، به عنوان تنها دانشگاه تحصيالت تکميلی 

های  رخی از رشتهاقدام به پذيرش دانشجو در ب ١٣۶١ايران تاسيس گرديد و در سال 

. به دانشگاه تربيت مدرس ارتقا يافت ١٣۶۵اين مدرسه در سال . علوم انسانی نمود

 .پذيرد دانشجو می دکتریو  کارشناسی ارشدتنها در مقطع  ،اين دانشگاه
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  گروه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی -

اطع بزرگراه جالل آل احمد و چمران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، تق: نشانی

  ١٤١١٥- ٣٣١: صندوق پستی  دانشکده پزشکی

  ٨٨٠١٣٠٣٠: تلفکس

  http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/Schools/med: وب سايت

بنا به اهميت و ضرورت تربيت نيروي متخصص در رشته سم شناسي در 

زمايشگاهها و اعضاء هيئت علمي دانشكده علوم آ برخي مطلوبآشور و سابقه 

 ،١٣٨٤صنعتي، در سال  محيطي و -پزشکی در زمينه هاي سم شناسي پزشكي

د گروه استا ،پيشنهاد تاسيس دوره آارشناسي ارشد اين رشته توسط آقای دآتر عالمه

 پس از جلب همكاري اعضاء هيئت علمي گروه .بيوشيمي باليني مطرح گرديد

 صورت درخواست تاسيس رشته ،داشت حرفه اي و محيط و آمار زيستيبه ،بيوشيمي

با تاسيس  مع آموزشي دانشگاه ارسال گرديد وو به آميسيون برنامه ريزي جاگرفت 

دوره پذيرش دانشجو در  اولين. در مقطع آارشناسي ارشد موافقت بعمل آمد اين رشته

آموزش  زمان سنجشنفر دانشجو توسط سا ٤انجام شد و  ١٣٨٦-٨٧نيمسال اول 

 دوره دوم دانشجويان در نيمسال اول سال. معرفي شدندآشور جهت ادامه تحصيل 

ين ا. نفر وارد دوره شدند و مشغول به تحصيل هستند ٦به تعداد  ١٣٨٧-٨٨تحصيلي 

ت علمی ئنفر عضو هيئت علمی و همکاری اساتيد و اعضای هي ٣گروه با دارا بودن 

قيقاتی در آموزش و تربيت دانشجويان دوره کارشناسی ساير دانشگاهها و مراکز تح

  . داردمهمی ارشد سم شناسی نقش 

  

 عج( نشگاه علوم پزشکي بقيه اهللادا( 

 مرکز تحقيقات آسيب های شيميايی -

  )عج(ک، مال صدرا، دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهللا تهران، ون :نشانی

  http://www.bmsu.ac.ir: وب سايت
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مرکز تحقيقات آسيب های "با دارا بودن  )عج(علوم پزشکی بقيه اهللا  دانشگاه

سازمان منع گسترش "ه ای توسط که به عنوان مرکز آموزش منطق" شيميايی

ر زمينه شناخته شده است، نقش مهم و منحصر به فردی را د" سالحهای شيميايی

مصدومين شيميايی و شاخه تخصصی سم  در رابطه با و پژوهش ، آموزشدرمان

  . شناسی نظامی در کشور دارا می باشد

در اين  مرآز تحقيقات آسيبهاي شيميايي با اولويت بندي پژوهشهاي هدفمند

زمينه و استفاده از توان بالقوه و بالفعل متخصصين  داخل و خارج آشور، به انجام 

تحقيقات در چارچوب محورهای زير می پردازد تا ضمن بهبود سطح سالمت 

اعم از (جانبازان شيميايي، توان دفاعي آشور را در زمينه هاي مختلف پزشكي 

آسيبهاي شيميايي ناشي از حمالت، حوادث و  در مقابله با) باليني، آزمايشگاهي و پايه

    .تروريسم شيميايي ملي و بين المللي احتمالي به حد قابل قبولي برساند

  .شناسايي راههاي بهبود يا درمان عوارض ديررس عوامل شيميايي در جانبازان - ١

شناسايي جديد ترين و موثرترين راههاي پيشگيري و درمان عوارض حاد و   -٢

  .شيميايی و مواد شيميايی خطرناک مورد استفاده در صنايع نظامی عوامل  مزمن

تهيه پروتكلهاي شناسايي سريع عوامل و راههاي رفع آلودگي از مصدومين،  - ٣

  .تشخيص آزمايشگاهي آسيبهاي ناشي از آنها همچنين

انجام مطالعات پايه در جهت شناخت مكانيسم بيماري زايي، شناسايي آنتي دوتهاي  - ٤

و يافتن راه حل مناسب جهت آاهش خسارات ناشي از اين عوامل اعم از جديد 

  .پيشگيري، تشخيص و درمان عوارض ناشي از آاربرد احتمالي آنها

انجام مطالعات پايه در جهت شناخت مكانيسم بيماري زايي، شناسايي آنتي دوتهاي   -٥

اعم از جديد و يافتن راه حل مناسب جهت آاهش خسارات ناشي از اين عوامل 

  .پيشگيري، تشخيص و درمان عوارض ناشي از آاربرد احتمالي آنها

براساس ديدگاه ترسيم شده در برنامه استراتژيك مرآز و ماموريت آن، 

  :اهداف چهارگانه زير تعيين گرديده است

رتقاء سطح سالمت جانبازان شيميايي از طريق انجام پژوهش هاي الزم و ا  -١

  .اي در حال انجام در اين زمينه در سطح آشورمحوريت بخشيدن به پژوهشه
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ارتقاء سطح مطالعات و تحقيقات به منظور يافتن راههای جديد و موثر در  -٢    

  .زمينه پيشگيری، تشخيص باليني و درمان صدمات ناشي از عوامل شيميايي 

ارتقاء سطح مطالعات و تحقيقات پايه در جهت ابداع روشهاي جديد شناسايي  -٣    

  . زايي آنها وامل شيميايی، شناخت مكانيسم اثر و بيماريع

تشخيص و درمان  ارتقاء سطح مطالعات و تحقيقات در زمينه پيشگيری، -٤     

مانند فلزات سنگين ( صدمات ناشی از مواد شيميايی خطرناک در صنايع نظامی

 )کبالت سرب و

شهای تحقيقات نفر عضو هيئت علمی و داشتن بخ ١٣اين مرکز با دارا بودن 

بالينی مصدومين شيميايی، علوم پايه آسيب های شيميايی و تحقيقات سم شناسی در 

اولويت های پژوهشی  مهم ترين. باشندامر آموزش وپژوهش نقش فعالی را دارا می 

 :مرکز عبارتند از

مطالعات ژنوميک و پروتوميک در ضايعات ريوی، چشمی و پوستی جانبازان  - ١

  شيميايی

ين الگوهای پاتولوژيک و بيوشيميايی ضايعات پوستی، ريوی و چشمی در تعي - ٢

  جانبازان شيميايی

داروهای موثر در  )کارآزمايی بالينی( کاربرد و اثربخشی مطالعه مکانيزم،  -٣

  درمان ضايعات ناشی از مواد شيميايی

ه يمطالعه عوارض ناشی از مواجهه با مواد شيميايی خطرناک در صنايع و ارا  -٤

  پيشگيری، تشخيص و درمان پروتکل های

تعيين معيارهای تشخيص و تاييد ضايعات پوستی، ريوی و چشمی در جانبازان  - ٥

  شيميايی

های درمانی ضايعات ريوی، چشمی و پوستی در  تعيين اثر بخشی پروتکل - ٦

  جانبازان شيميايی

پيش درمانی  حفاظت و مطالعه در زمينه استفاده از آنتی دوتها برای پيشگيری، - ٧

  در مواجهه با مواد شيميايی
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ه روشهای شناسايی، پيشگيری و کنترل آلودگی و مدلهای کنترل و فرماندهی ايار - ٨

  در بحرانهای شيميايی

  طراحی مدلهای اورژانس شيميايی و پايگاه های رفع آلودگی  -٩

  مطالعه و طراحی ملزومات مقابله با عوامل شيميايی -١٠

 

 کی ارتش جمهوری اسالمی ايراندانشگاه علوم پزش 

تهران، خيابان فاطمی، خيابان شهيد سرهنگ اعتمادزاده، دانشگاه علوم : نشانی

  پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ايران

  http://www.armyums.ac.ir: وب سايت

و قبل از  ١٣٧٢ در سالارنش ساختمان اداری هيات رئيسه دانشکده پزشکی 

 ١٣٧٣از سال . مستقر شد ٥٠١ايجاد ساختمان علوم پايه در طبقات باالی بيمارستان 

رسمًا کار خود را  ،دانشکده پزشکی با افتتاح ساختمان علوم پايه و پذيرش دانشجو

با  ،١٣٨٠در سال . دمی کنپذيرش  رادانشجو  ٤٠آغاز کرد و پس از آن هر ساله 

تعدادی از آزمايشگاههای دانشکده پزشکی به  ،مرکزی دانشگاهآغاز به کار ساختمان 

اين ساختمان انتقال يافت و کتابخانه و سايت کامپيوتر دانشکده در کتابخانه و سايت 

 عمومیسه بيمارستان  ،دانشکده پزشکی در حال حاضر. کامپيوتر دانشگاه ادغام شد

در  راتخصصی فوق  - بيمارستان سانترال تخصصی ٦و فوق تخصصی بزرگ و 

اين دانشگاه متشکل از دانشکده های پزشکی،  ،در حال حاضر .اختيار دارد

  .پيراپزشکی و پرستاری می باشد

به دنبال نياز به تربيت متخصص سم شناسی در ارتش، ، ١٣٨٧در سال 

اين دانشگاه بعد از اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت، درمان  گروه سم شناسی

با توجه به کمبود اعضای هيئت  .تشکيل گرديد دانشکده پزشکی در و آموزش پزشکی

در ابتدا مقرر شد که اين گروه با همکاری  ،علمی و امکانات آموزشی و پژوهشی

گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام 

گان دوره دکتری اولين گروه از پذيرفته شد. به تربيت متخصص سم شناسی نمايد

جذب شده اند و در حال حاضر بعد  ١٣٨٧اين دانشگاه در سال  (.Ph.D)تخصصی 
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از پذيرش دوره دوم دستياران، اقدامات عملی در خصوص تجهيز و راه اندازی 

  . آزمايشگاهها و جذب اعتبارات تحقيقاتی در اين گروه آغاز شده است

  

 سازمان حفاظت محيط زيست  

و يادگار امام،  ...، بين شيخ فضل اشمالی بزرگراه شهيد حکيمضلع تهران، : نشانی

  ، سازمان حفاظت محيط زيستپارک پرديسان

  http://www.irandoe.org :وب سايت

، دستگاهي مستقل به نام آانون شكار ايران، با هدف حفظ ١٣٣٥در سال 

 ،١٣٤٦در سال . نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تاسيس شد

در پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد جايگزين 

بر اساس قانون اخير، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد، مرآب . آانون فوق شد

  .جنگ و شش نفر از اشخاص با صالحيت بود از وزيران آشاورزي، دارايي، 

نظارت بر صيد از قانون فوق، وظايف سازمان شكارباني و  ٦بر اساس ماده 

محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقاتي و 

وحش آشور، تكثير و پرورش حيوانات وحشي و حفاظت  مطالعاتي مربوط به حيات

هاي جانورشناسي را  از زيستگاه آنها و تعيين مناطقي به عنوان پارك وحش و موزه

  .نيز در بر گرفت

سازمان "نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به  ،١٣٥٠در سال 

عالي شكارباني و نظارت بر صيد به   و نام شوراي" حفاظت محيط زيست

از جمله  ،محيطي  تبديل شد و امور زيست" عالي حفاظت محيط زيست شوراي"

پيشگيري از اقدامهاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات 

  .افزوده شدقبلي آن 

پس از برپايي آنفرانس جهاني محيط زيست در استكهلم و با  ،١٣٥٣در سال 

ماده، اين سازمان از  ٢١تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در 

اي از ابعاد و  اي برخوردار شد و از نظر تشكيالتي نيز تا اندازه اختيارات قانوني تازه

در حال . ي رشد و توسعه برخوردار شدها آيفيت سازگار با ضرورتهاي برنامه
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حاضر سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان سازمانی مستقل و زير نظر رييس 

  .جمهور فعاليت می کند

  :ترين اهداف سازمان به ترتيب اهميت عبارتند از مهم

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به منظور حفاظت از  - ١

مندي درست و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه  بهره محيط زيست و تضمين

  پايدار

  گيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست پيش - ٢

  زيستي آشور  حفاظت از تنوع - ٣

مهم ترين وظايف اين سازمان در ارتباط با دانش سم شناسی بيشتر مرتبط با 

يطی و قوانين و مقررات شاخه های سم شناسی محيطی، اثرات آالينده های زيست مح

  :عبارتند از فوقمهم ترين اين وظايف در خصوص موضوعات . سم شناسی می باشد

هاي مختلف محيط زيست، به آارگيري  مطالعه عوامل مخرب و آالينده

محيطي براي   ه دستورالعملهاي زيستيوريهاي سازگار با محيط زيست و اراافن

گاههاي  آشاورزي و سكونت  بزرگ،يابي محل استقرار واحدهاي صنعتي  مكان

المللي در زمينه محيط زيست، تهيه و   اي و بين انساني، گسترش همكاريهاي منطقه

برداري از منابع  محيطي براي مديريت و بهره  تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست

هاي شهري، روستايي، صنعتي و  آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و زباله

قانوني براي   محيطي و اعمال نظارت و دخالت  ش آگاهي زيستآشاورزي، گستر

  .محيطي  ها به منابع زيست پيشگيري و منع ورود آالينده

دفتر به نامهای دفتر بررسی  ٤اين سازمان در حال حاضر با دارا بودن 

ررسی آلودگی هوا، دفتر ارزيابی اثرات زيست محيطی و ب آلودگی آب و خاک،  دفتر

اگير محيط زيست در زير مجموعه معاونت محيط زيست انسانی دفتر پايش فر

نقش بسيار مهمی را در سياستگزاری، مديريت، پژوهش، نظارت، اجرا و  ،سازمان

   .همکاريهای بين المللی ايفا می نمايد

در خصوص مسايل مربوط به به حفظ محيط زيست و با اين سازمان 

عنوان نماينده جمهوری اسالمی  بهموضوع قوانين و مقررات سم شناسی محيطی، 
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کنوانسيونهای روتردام، بازل و  :مانند( ايران در مجامع و کنوانسيونهای بين المللی

مسئوليت ابالغ، اجرا، نظارت و گزارش  ،اين سازمان. می شودمحسوب ) استکهلم

را بر عهده  بين المللیدهی فعاليتهای انجام شده در کشور در راستای سياستهای 

  . دارد

  

  دفتر بررسی آلودگی آب و خاک  - ١

و يادگار امام،  ...بين شيخ فضل ا ،گراه شهيد حکيمضلع شمالی بزر ،تهران: نشانی

  پارک  پرديسان، مرکز تحقيقات زيست محيطی 

   ٨٨٢٦٤٠٠٣: نمابر              ٨٨٢٦٧٩٩٢: تلفن 

    /http://www.irandoe.org/doeportal/wsp :وب سايت

  :سم شناسی عبارتند ازحوزه مهم ترين اهداف و وظايف اين دفتر در ارتباط با 

بررسی و شناخت اثرات کمی و کيفی آلودگی آب و خاک ناشی از منابع مختلف  - ١

  آلوده کننده آن 

از نظر پذيرش مواد آلوده کننده آب  ،بررسی برای تعيين ظرفيت قابل تحمل محيط - ٢

  قدرت خود پااليی منابع پذيرنده آبو خاک و تعيين 

ه و طرق کاهش آلودگی های آب و خاک و پيش بينی وضعيت آينده يبررسی، ارا - ٣

  با توجه به ظرفيت قابل تحمل آن

ه ررسی به منظور تعيين استانداردها وضوابط مربوط به منابع و مواد آلوده کنندب - ٤

  آب و تعيين شاخصهای زيست محيطی در اين زمينه 

ه پيشنهادات الزم يبررسی آثار زيست محيطی بهره برداری از منابع آب و ارا - ٥

  برای استفاده بهينه از اين منابع 

انجام مطالعات الزم به منظور کنترل فاضالبهای صنعتی و خانگی و تاسيسات  - ٦

  عمومی 

يت برای انجام پژوهشها و اقدامات مريوط به جلوگيری برنامه ريزی و تعيين اولو - ٧

مصرف سموم و  د جامد، زباله، فاضالبها،يناشی از مواد زا ،از آلودگی آب و خاک
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کودهای شيميايی و برنامه ريزی در اين زمينه با هدف به حداقل رساندن  آفت کشها و

  آنها  زضايعات با استفاده مجدد ا

الزم به منظور جلوگيری از آثار مخرب عوامل مختلف  نجام مطالعات و اقداماتا - ٨

  آلوده کننده آب و خاک 

انجام بررسيهای الزم در زمينه الگوهای مصرف ناسازگار با محيط به منظور  - ٩

  ه الگوهای مناسب کاهش پسماندها يارا

همکاری متقابل و  به روز نگاه داشتن اطالعات مربوط به آلودگی آب و خاک و -١٠

  ا بانک اطالعات سازمان مستمر ب

  تهيه و اجرای طرحهای مناسب در رابطه با نظارت مستمر خاک، آب و پسماند -١١

ه هشدارهای الزم در ارتباط با آلودگی آب و خاک يتهيه اطالعات به منظور ارا -١٢

  های رفع آلودگيها از طريق اقدامات فرهنگی و قانونی حليه راه و ارا

دی بر روی انواع پسماندها و تدوين ضوابط و برنامه های انجام مطالعات کاربر -١٣

  کمی برای بازيافت و يا معدوم نمودن آنها

تامين زمينه تخصصی اقدامات حقوقی و قانونی سازمان در ارتباط با آلودگی آب  -١٤

  وخاک 

بررسی آثار زيست محيطی مصرف سموم، کود شيميايی و آفت کشها با تاکيد  -١٥

رايط اقليمی مناطق مختلف کشور و همچنين بررسی و پيشنهاد راه تطابق آنها با ش

  حل های مناسب

يکی از مهم ترين نقشهای اين دفتر در حوزه سم شناسی محيطی و مقررات، 

مهم ترين اين . جايگاه اين دفتر به عنوان مرجع ملی کنوانسيونهای بين المللی است

در اينجا با توجه به . زل و استکهلمکنوانسيونها عبارتند از کنوانسيون روتردام، با

اهميت اين کنوانسيونها به تاريخچه، مفاد و جايگاه دفتر کنترل آلودگی آب و خاک  به 

  .اجمال پرداخته می شود
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  کنوانسيون روتردام

ماده شيميايی مختلف و  ٧٥٠٠٠  وجود ،در دهه هشتاد قرن بيستم ميالدی

مديريت آنها را که  پايش و ،اين مواد تبه فهرس نوع جديد ١٥٠٠اضافه شدن ساالنه 

برای دولتها  ،اغلب دارای پتانسيل باالی خطر برای انسان و محيط زيست بودند

شيميايی نيز بر نگرانيهای دولتها   رشد تجارت جهانی مواد. بود مشکل نموده

و کاربرد آنها می  در حال توسعه در مورد نحوه مديريت خصوصًا دول کشورهای

دو  ،بين المللی مختلف  طرح موضوع در جلسات توجه به اين مشکالت وبا . افزود

و سازمان خواربار جهانی  )UNEP( سازمان ملل  سازمان برنامه زيست محيطی

)FAO( متن آنوانسيون روتردام را تهيه نمودند و متن آن در  ،١٩٩٨  در سال

در  ٢٠٠٤ فوريه ٢٤هلند پذيرفته و در  در شهر روتردام ١٩٩٨سپتامبر سال  ١٠

فوريه  برابر با ١٣٧٧ بهمن ماه متن اين کنوانسيون در. االجرا گرديد  الزم یجهان

ماه  جمهوری اسالمی ايران واقع شد و در خرداد دولت  قبولمورد  ١٩٩٩سال 

به آنوانسيون روتردام به  اليحه الحاق دولت ،ميالدي ٢٠٠٢ماه مي  برابر با ١٣٨١

آلودگی آب و  دفتر بررسی ،م اکنونه .تصويب هيأت محترم دولت رسيد

امور مربوط به  ،مرجع ملی بخش مواد شيميايی صنعتی عنوان به ،سازمان  خاک

مرجع ملی  به عنوان نباتات  حفظ  اجرای مفاد اين کنوانسيون را همگام با سازمان

  .باشد عهده دار می بخش آفت کشها

  

  کنوانسيون بازل

. وان به کنوانسيون بازل اشاره نموداز ديگر کنوانسيونهای بين المللی می ت

افزايش اعمال قوانين و مقررات زيست محيطي در آشورهاي  ،١٩٨٠در اواخر دهه 

هاي امحاء پسماندهاي خطرناك ناشي از صنايع مختلف  موجب افزايش هزينه ،صنعتي

انتقال اين پسماندها را به آشورهاي در » سوداگران مواد سمي«، از اين رو. گرديد

وسعه و اروپاي شرقي آغاز نمودند و ميزان پسماندهاي خطرناك در آشورهاي حال ت

آنوانسيون بازل به منظور آنترل حمل  ،١٩٨٩مارس سال  ٢٢در . مزبور باال رفت
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بعد از الحاق دولت جمهوری  ،در حال حاضر. خطرناک تشکيل گرديدمواد  نقلو 

به عنوان نماينده قانونی  ،اسالمی ايران، دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان

  .کشور در اين کنوانسيون محسوب می گردد

  

  کنوانسيون استکهلم

 = Persistent Organic Pollutants(آالينده هاي آلي پايدار 

POPs(،  ،ترآيبات آلي طبيعي يا مصنوعي بوده آه در برابر تجزيه بيولوژيكي

آلي داراي مشخصه هايي  بطور ،اين مواد. شيميايي و حتي پرتوها مقاوم مي باشند

آه سبب مي شود اين مواد در (نظير حالليت آم در آب و حالليت زياد در چربي 

در غلظت هاي پايين از  POPs .هستند) دنبافتهاي چربي موجودات زنده انباشته شو

طريق حرآت آب رودخانه ها و درياها انتقال يافته و چون اين مواد جزء موادآلي 

همراه  به مي روند، قادر به طي مسافتهاي طوالني در اتمسفرنيمه فرار به شمار 

آه سبب انتشار گسترده در سطح زمين حتي در مناطقي آه از اين  ،جريان هوا بوده

نقطه  رهموجودات زنده در و ساير  انسان ،بنابراين. نمي شود، مي گردد مواد استفاده

  .باشند هقرار داشت POPsدر معرض تماس با  ای از جهان ممکن است

سالمت انسان و محيط زيست در  آنوانسيون استکهلم با هدف حفاظت از

در  ،آنها و برنامه ريزی جهت کاهش و حذف کاربرد هاي آلي پايدار برابر آالينده

ايران بعد از  دولتآشور امضا گرديد و  ١٢٦توسط  ٢٠٠٢مي سال  ٢٢تاريخ 

ورای اسالمی در تصويب متن کنوانسيون توسط شورای نگهبان و مجلس ش

رسمٌا به کنوانسيون استکهلم  ،١٣٨٥سال  ، در خرداد ماه١٣٨٤ارديبهشت ماه سال 

به عنوان مرجع ملی اين  ،ملحق گرديد و دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان

  . کنوانسيون در کشور اجرای مفاد آن را عهده دار گرديده است

  

  دفتر ارزيابی اثرات زيست محيطی  -٢ 

ه دفتري ب ،داري سازمان حفاظت محيط زيستاتشكيالت  در ،١٣٥٧ل سا در

همزمان با آوچك شدن  ١٣٥٨ليكن درسال . محيطي تشكيل گرديد زيست  ارزيابي نام
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دفتر تحقيقات زيست  در واحد،اين  ،حفاظت محيط زيست تشكيالتي سازمان  ساختار

  . ادغام شد محيطي

با  يطي فعاليتهاي خودرادفتر ارزيابي زيست مح ،١٣٦٥مجددًا درسال 

جهت نهادينه آردن ارزيابي اثرات  جديد آغاز نمود و در شرح وظايف و چارچوب

تالش هاي فراواني  ،برنامه هاي توسعه در و ادغام هرچه بيشتر آن زيست محيطي

  . انجام داد

نياز به  ،قانونمند نمودن آن براي انجام ارزيابي زيست محيطي در آشور و

الگوي ارزيابي زيست محيطي  ،١٣٧٣سال  در ،رو اين از. بود مدون يك الگوي

با جمع بندي مجموعه قوانين،  ،درطول اين مدت. گرديد طرحهاي توسعه تدوين

بستر مناسب جهت تعيين جايگاه قانوني ارزيابي  آموزش هاي انجام شده، اقدامات و

ب اساس صورتجلسه مصو بر ٧٣/ ١/ ٢٣ تاريخ در آشور فراهم آمد و در

ارزيابي زيست محيطي براي برخي پروژه  انجام ،شورايعالي حفاظت محيط زيست

  .ها الزامي گرديد

  :عبارتند از وظايف دفتر ارزيابي زيست محيطي مهم ترين

تحقيق در زمينه سياستهای مديريت حفاظت محيط زيست با هدف دراز  مطالعه و - ١

  ربطيی واحدهای ذمدت افزايش کيفيت محيط زيست در سطح کشور با همکار

تحقيق در زمينه امکان پيشگيری از زيانهای ناشی از فعاليتهای اقتصادی بر  - ٢

ه گزينه هايی که از کمترين اثرات نامطلوب بر يعوامل زيست محيطی و نيز ارا

   .محيط زيست برخوردار باشند

ارزيابی کليه طرحهای عمرانی، خدماتی، صنعتی، توليدی شهری و و بررسی  - ٣

ورزی بمنظور پيشگيری از تخريب محيط زيست و يا کاهش تخريب تا حداقل کشا

  ممکن

بررسی و تحقيق بمنظور شناخت علل بروز اثرات زيست محيطی ناشی از  - ٤

طرحهای توسعه شهری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و توليدی بر محيط زيست و 

  نهاه گزينه های مناسب جهت کاهش و يا جبران اثرات نامطلوب آيارا
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  دفتر بررسی آلودگی هوا -٣

به دنبال برپايی کنفرانس جهانی محيط زيست در  ١٣٥٣اين دفتر در سال 

ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صيد به سازمان و  استکهلم و تغيير نام

بخشهای معاونت محيط زيست انسانی،  حفاظت محيط زيست به عنوان يکی از زير

  : فعاليت نموده است زيرمشروحه  و تحت عناوينبه کار شروع 

  )١٣٥٤-٦١(مديريت پاکسازی هوا    -

  )١٣٦١-٦٦(بخش پاکسازی هوا در دفتر تحقيقات زيست محيطی    -

  )١٣٦٦-٧٧(بخش پاکسازی هوا در محيط زيست انسانی    -

  )١٣٧٧ - کنونتا( دفتر بررسی آلودگی هوا   -

  :اهداف دفتر بررسی آلودگی هوا

  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايرانتحقق اصل پنجاهم   -١

  های کشور در سه بخش هوا، صدا و انرژی  تعيين استراتژيها و خط مشی  -٢

جهت جلوگيری از انتشار  ،هوا فناوريهایبررسی و تحقيق در زمينه استفاده از   -٣

  آالينده ها 

  ارتی ی و نظيتدوين قوانين، آيين نامه ها و استانداردها و دستورالعمل های اجرا  -٤

  مشارکت فعال در کنوانسيونها، پروتکلها و تفاهم نامه ها  همکاريهای بين المللی و  -٥

  فعاليتهای فرهنگی و آموزشی   -٦

فعاليتهای اجرايی اين دفتر نيز شامل برنامه ريزی جهت اجرای استراتژی و 

بر خطی مشی پايداری کيفيت هوا، تدوين استانداردهای وسايل نقليه موتوری، نظارت 

انجام تست آاليندگی خودروهای توليدی و وارداتی، تدوين قوانين، آيين نامه ها، 

مقررات و استانداردها، تهيه و محاسبه شاخص آلودگی هوا مرتبط به  ،ضوابط

ايستگاههای پايش آلودگی هوا، نظارت بر اجرای برنامه معاينه فنی خودروها، هدايت 

استراتژيها، حذف آالينده های خاص و پايش و راهنمايی عمليات استانی جهت اجرای 

online دفتر . می باشد ،صنايع بزرگ کشور منجمله کارخانجات سيمان و غيره

ی يبررسی آلودگی هوا در زمينه فعاليتها و طرحهای ملی و بين المللی نيز نقش بسزا

  .ايفا نموده است
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  دفتر پايش فراگير محيط زيست -٤

سازی، اجرا و نظارت مستمر بر  استاندارد اين دفتر وظيفه سياستگزاری،

های زيست محيطی را از  فعاليتهای صنايع کشور از نظر توليد و انتشار آالينده

طريق آزمايشگاههای ادارات کل محيط زيست استانها و آزمايشگاههای معتمد بر 

  .عهده دارد

  

 وزارت جهاد کشاورزی 

  سه تحقيقات واکسن و سرم رازي موس -١

  ١٤٨/٣١٩٧٥صندوق پستي  آرج، حصارك، خيابان شهيد بهشتي،  :نشانی

   ٠٢٦١- ٤٥٥٢١٩٤: نمابر   ٠٢٦١ – ٤٥٧٠٠٣٨-٤٦: تلفن

   www.rvsri.com :وب سايت

سال سابقه  ٨٠و سرم سازي رازي با بيش از  مؤسسه تحقيقات واآسن

علمي و تحقيقاتي آشور شناخته  ترين و معتبرترين مراآز فعاليت، يكي از قديمي

نظارت وزارت فالحت و  تحت ١٣٠٣اين مؤسسه فعاليت خود را در سال . شود مي

مبارزه با بيماري  راههايبا تحقيقات پيرامون ) وزارت آشاورزي وقت(د عامه فواي

آشور  حيات دامي خانمانسوز طاعون گاوي آه با تلف آردن صدها هزار راس گاو،

 را مورد تهديد قرار داده بود، آغاز آرد و پس از مدت آوتاهي با توليد و عرضه

واآسن موثر عليه بيماري مزبور، دوره نويني از مبارزه عليه بيماريها در آشور را 

روي توليد انواع  به فاصله آوتاهي پس از اين موفقيت، آار بر. ودگذاري نم پايه

  . در دستور آار مؤسسه قرار گرفت ،سرمهاي مورد مصرف در پزشكي واآسنها و

اين است آه دوران شكوفايي و رشد و توسعه  باشد ز اهميت ميياي آه حا سئله

سه به واگذاري مديريت مؤس مؤسسه تحقيقات رازي مربوط به دوران پس از

اي از واآسنها و  عمده باشد، و خوشبختانه بخش مي ١٣٢٩متخصصان داخلي در سال 

  . اند قرار گرفته هاي بيولوژيك در آن سالها مورد تحقيق و توليد ديگر فرآورده
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رازي  در سالهاي پس از انقالب اسالمي، روند فعاليتها در مؤسسه تحقيقات

 از طوري آه تحقيق و توليد عمده اياز لحاظ آمي و آيفي گسترش پيدا آرد به 

سرخك، (گانه  واآسنهاي دامي و انساني از جمله واآسنهاي اوريون، سرخجه و سه

  .در اين سالها انجام گرفت) و اوريون سرخجه

بيش از  سازي رازي با توليد ساليانه جايگاه مؤسسه تحقيقات واآسن و سرم

مختلف  ژيك از جمله واآسن و سرمهايهاي بيولو سه و نيم ميليارد دوز انواع فرآورده

ژن تشخيص آزمايشگاهي، به عنوان يكي از بزرگترين  پزشكي، دامپزشكي و آنتي

  .شود نظير در سطح خاورميانه شناخته مي نوع خود در جهان و بي مؤسسات

المللي از جمله  ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بين اين مؤسسه داراي

باشد و از سوي دفتر مبارزه با بيماريهاي  خواربار جهاني مي سازمانهاي بهداشت و

المللي براي تشخيص  به عنوان آزمايشگاه مرجع بين) پاريس مستقر در(واگير دامي 

آبله بزي، آبله گوسفندي و طاعون گاوي معرفي شده  برخي از بيماريها از جمله

ت رازي در عرصه جايگاه مؤسسه تحقيقا اين مسئله نشان بارزي از اهميت. است

  . باشد المللي مي بين

مرآز اسناد علمي و تحقيقاتي مؤسسه رازي به  در حال حاضر، آتابخانه و

بيماريهاي انسان، دام و طيور است آه  عنوان آتابخانه مرجع تخصصي در زمينه

هزار مجله و ژورنال خارجي  داراي حدود هجده هزار جلد آتاب ارزشمند و دهها

با . آوري شده است جمع مراآز علمي و تحقيقاتي معتبر جهان است، آه از اآثر

بانكهاي اطالعاتي و تبادل  دهي منابع و به آارگيري اينترنت و آوري و سازمان فراهم

اطالعات با مراآز علمي و معتبر بين المللي از جمله 

NESCO،UNICEF،FAO،OIE،WHO  آوري آخرين منابع اطالعاتي  و با فراهم

وژيهاي پيشرفته، نقش بسزايي را در تامين نيازهاي اطالعاتي علمي و تكنول روز و

و پژوهشگران مؤسسه رازي و ساير مراآز علمي و تحقيقاتي آشور  ارتباطی محققين

   .نمايد را ايفا مي
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ميليارد  ٥/٣هاي بيولوژيك به ميزان ساليانه  نوع فرآورده ٦٠توليد بيش از 

، ويروسي و انگلي، مؤسسه را به يكي از باآتريايي هاي متنوع ز در زمينهود

  .جهان تبديل نموده است بزرگترين مؤسسات توليدي واآسن در

در موسسه رازي با تشكيل آزمايشگاهي تحت عنوان  ،١٣٣٨از سال 

ي و يبا شناسا و ي مارهاي سمي ايران آغاز گرديديشناسا "آزمايشگاه جانوران سمي"

 آنها عقربهاي ايران و استحصال زهر مي،جمع آوري تعداد بيشتري از مارهاي س

مهم  يگام ،پادزهر صادرات نيو همچن آشور يهاجهت تامين نياز ه پادزهريته يبرا

 ٨٥٠٠٠پادزهر با توليد بيش از  هم اآنون بخش جانوران سمي و تهيه .شدبرداشته 

معتبرترين مراآز تحقيق  يكي از ،ارگزيدگيمدگي و يزگز پادزهرهاي ضد عقرب ود

ي و بررسي مطالعه، شناساي تمام بهها. می شودتوليد پادزهر در خاورميانه شناخته و 

ي نيز از درياي مارهاي ،گونه هاي مختلف جانوران سمي از قبيل عنكبوت، زنبور

  .مرکز می باشداز  برنامه هاي اين بخش

و  تحقيق و تشخيص بيماريها و مطالعات علمي جهت مبارزه با بيماريهاي دام

بيماريهاي مشترك انسان و دام و تحقيق و توليد واآسن، سرم و ساير فرآورده طيور، 

اساسي  در نيل به اهداف مذکور، وظايف. بيولوژيك، از اهداف موسسه می باشند های

 :موسسه عبارتند از

  طيور تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي دام و - ١

   و دامانسان  تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي مشترك - ٢

  دام و طيور تحقيق و تشخيص بيماريهاي - ٣

بيولوژيك مورد مصرف دام، طيور و  هاي تحقيق و توليد واآسنها و فرآورده - ٤

 )پزشكي و دامپزشکی(انسان 

  بيولوژيك هاي تحقيق در زمينه توسعه واآسنها و فرآورده - ٥

  دامپزشكي توليد سرمها و داروهاي شيميايي مورد مصرف در پزشكي و - ٦
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  وسسه تحقيقات گياه پزشکی کشورم - ٢

 موسسه تحقيقات گياه ،١، پالک)تابناک(تهران، بزرگراه چمران، خيابان يمن : نشانی 

  ١٤٥٤/١٩٣٩٥صندوق پستی  پزشکی کشور،

  ٢٢٤٠٣٦٩١: نمابر         ٢٢٤٠٢٠١٢-١٦ :تلفن 

 http://www.iripp.ir  :وب سايت

هجری شمسی با تالش  ١٣٠٢پزشكي در آشور ما در سال  بررسيهاي گياه

نام ه واحد آوچكي را ب ،نامبرده در اين سال. شادروان جالل افشار آغاز گرديد

بنيان نهاد و تحقيق و تدريس پيرامون  »اداره تشخيص محلي آفات و مبارزه با آن«

دفع  بنگاه« ، اين اداره به١٣٠٦در سال . حشرات، جانوران و آفات را شروع آرد

به عهده  به طور همزمانو دو نقش اطالعاتی و اجرايی را  تغيير نام داد »آفات

اولين و موفق ترين مبارزه  ١٣١٤و  ١٣١٣طوری که در سالهای ه ب ،گرفت

در شمال کشور انجام  Rodalia cardinalisبيولوژيک را با واردکردن کفشدوزک 

  .داد

آزمايشگاه «با نام  را شادروان افشار آزمايشگاهي ،١٣٢٢در سال 

دار بود و زير نظر  آه رياست آنرا شخصًا عهده »ناسي و دفع آفات نباتيش حشره

با  ،١٣٢٤در سال  .تشكيل داد ،آرد مستقيم وزير آشاروزي وقت انجام وظيفه مي

دانشكده آشاورزي به اين  دانش آموختگانپيوستن چند متخصص روسي و تعدادي از 

ت و سنگ بنای اوليه موزه آزمايشگاه، کار جمع آوری و مطالعه حشرات شتاب گرف

ميليون نمونه حشره را در برگرفته و تنها مرجع رسمی  ٤حشرات که اينک بيش از 

 ،در همين سال. پی ريزی شد ،ی حشرات ايران استيعلمی کشور در زمينه شناسا

فعاليت در زمينه جمع آوری و مطالعه گياهان و قارچها نيز با شدت آغاز گرديد و در 

رستنيها که امروز با  ن اوليه هرباريوم بسيار ارزشمند بخش تحقيقاتبنيا ،١٣٢٧سال 

. شد بنا نهاده  ،ثبت شده و شهرت جهانی دارد یدر مجامع بين الملل IRANشناسه 

به اداره بررسی آفات و  ١٣٢٨در سال  ،نباتیآفات شناسی و دفع  آزمايشگاه حشره

ماه  فروردين ١٨ مورخ هسپس به اداره کل بررسی آفات ارتقاء و براساس مصوب
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 تغيير» انستيتو بررسي آفات و بيماريهاي گياهي«هيئت وزيران به نام  ١٣٤١ سال

  .پيدا آرد نام

اين نام را به خود  ١٣٨٥پزشكي آشور آه در سال  مؤسسه تحقيقات گياه

 ١٠عضو هيئت علمي و محقق و با دارا بودن  ٣٦٧هم اآنون با  ،اختصاص داد

پروژه و  ٧٠٠ساالنه بيش از  ،ش استاني در سرتاسر آشوربخ ٣٢بخش ستادي و 

آند و به عنوان  المللي اجرا مي اي و بين منطقه - طرح تحقيقاتي را در سطح ملي

اين  .پزشكي آشور در عرصه ملي به فعاليت مي پردازد مؤسسه مادري تحقيقات گياه

اورزی در حال حاضر زير نظر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کش ،موسسه

  .وزارت جهاد کشاورزی فعاليت می نمايد

هاي مؤثر جهت حفظ و  اتخاذ تدابير و شيوه ،اين موسسه هدفمهم ترين 

ها و  حمايت محصوالت آشاورزي از مرحله توليد تا مصرف از طريق اجراي پروژه

زا به محصوالت آشاورزي، با تأآيد  طرحهاي تحقيقاتي بر روي عوامل خسارت

مهم ترين . راستاي توسعه پايدار بخش آشاورزي می باشدطي در ل زيست محييمسا

  :وظايف تعريف شده اين مرکز در رابطه با سم شناسی عبارتند از

تحقيق در زمينه ساخت، فرموالسيون، تاثير و باقيمانده سموم آشاورزي و  - ١

  ارزيابي رقومي تكنيكهاي سمپاشي و آزمايش سموم جديد

به سموم نسبت  ،زا مقاومت عوامل خسارت انجام آليه مطالعات مرتبط با - ٢

  آشاورزي

انجام تحقيقات در زمينه تاثير سموم بر دشمنان طبيعي و مكانيزمهاي آاهش  - ٣

 حساسيت به سموم

اين موسسه بر طبق قانون، به عنوان يکی از مراجع قانونی تعيين کننده کارايی سموم 

ردی بر روی سموم در دفع آفات در کشور می باشد و وظيفه انجام تحقيقات کارب

     .استکشور را عهده دار 
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 هيئت نظارت بر سموم کشور -٣

، باغ کشاورزی، ٢، پالک)تابناک(تهران، بزرگراه چمران، خيابان يمن : نشانی

  ، دبيرخانه هيئت نظارت بر سموم کشورسازمان حفظ نباتات

 ٢٢٤٠١٠١٢ :نمابر

صالحيت دار ملی  ع به عنوان عالی ترين مرج ،اين هيئت بر طبق قانون

در خصوص ثبت، نحوه مصرف، ارزيابی اثرات  قانونی جهت تصميم گيری

مورد استفاده کليه سموم دفع آفات  کشاورزی و زيست محيطی، صادرات و واردات

سال فعاليت  ٤٠اين هيئت با سابقه بيش از . کشور می باشد در کشاورزی در بخش

مجوزهای رسمی برای مصرف سموم در امر تصميم گيری، سياستگزاری و صدور 

  . کشاورزی از مهم ترين نهادهای قانونی در اين مورد قلمداد می شود

شامل رئيس يا معاون سازمان حفظ نباتات  ،بر طبق قانون اعضای هيئت

و نمايندگانی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، ) به عنوان رئيس هيئت(کشور 

پزشکی کشور،  شکی تهران، موسسه تحقيقات گياهدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز

نونی کشور، سازمان دامپزشکی کشور سازمان حفظ محيط زيست، سازمان پزشکی قا

  .باشند می تغذيه غذايی و موسسه تحقيقات علومو 

  

  يعملکرد يشاخصها. ٤ل فص

و توسعه  ي، کاربردياديک بنيمصوب و فعال به تفک يقاتيتحق يتعداد طرحها

ن يدر ا .مورد گزارش شده است ٥و  ٢٧، ٨٠ب يبه ترت ١٣٧٨ – ١٣٨٨در سال  يا

 ١٣٨٥ – ١٣٨٦سه با سال يدر مقا يدر سال جار ياديبن ياگر چه طرحها ستا،ار

ب يبه ترت يو توسعه ا يکاربرد يرحهانداشته است، تعداد ط يرشد محسوس

ان يپا يقاتيتحق ين تعداد طرحهايهمچن. رشد داشته است% ٨٠و % ٣٣

 ١و  ٥، ٣٤ يو توسعه ا ي، کاربردياديبن کيبه تفک يافته در سال جاري

که در  يافته در سال جاريان يپا يقاتيتحق يتعداد طرحها. مورد بوده است
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مورد گزارش شده  ١٠شوند  يه ماستفاد يبخش صنعت و خدمات اجتماع

   .دهد يش نشان ميافزا% ٣٠سه با دو سال قبل يکه در مقا

ن يدر ب يدر رابطه با علم سم شناس يآموزش يمجموع کارگاهها 

 ين تعداد طرح هايهمچن. باشد يمورد م ٩٧، ١٣٨٤-١٣٨٧ يسالها

رتبط م يقاتيا در حال انجام در مراکز تحقيانجام شده و  يراهبرد يقاتيتحق

. مورد گزارش شده است ٢٠ ،١٣٨٤-١٣٨٧ ين سالهايدر ب يبا سم شناس

 يراهبرد يقاتيتحق يبرگزار شده و تعداد طرحها ين تعداد کارگاههايهمچن

سه با يده که در مقايمورد گزارش گرد ٨و  ٣٢ب يبه ترت يدر سال جار

  .دهد يش نشان ميافزا% ٧٥و % ٧١ب يبه ترت ٨٦سال 

، يدر سطح مل يمرتبط با علم سم شناس يش هايمجموع تعداد هما 

و  ٥، ٣٠ب يبه ترت ١٣٨٤-١٣٨٧ ين سالهايدر ب ين الملليو ب يمنطقه ا

برگزار شده در  يشهايتعداد همان يهمچن. مورد گزارش شده است ٢٧

 ،٩ب يبه ترت ١٣٨٧ – ١٣٨٨در سال  ين الملليو ب ي، منطقه ايسطح مل

نداشته  يشرفت محسوسيپ ٨٦با سال سه يباشد که در مقا يمورد م ٧و  ١

مقاالت منتشر شده  يبر مبنا يد علوم سم شناسيران در توليا گاهيجا. است

ست و هفتم  جهان گزارش يب، يات معتبر خارجيدر نشر )٢٠٠٨در سال (

ن يدر ا .دهد يازده رده رشد نشان مي ،٢٠٠٦سه با سال يشده که در مقا

در رتبه اول  يو کم يفينقطه نظر ککا از هر دو ياالت متحده آمرين ايب

ن، يچ يران بعد از کشورهايز اين يائيآس يان کشورهايدر م. قرار دارد

ا يه و هنگ کنگ در مقام هفتم آسيوان، ترکي، تايژاپن، هند، کره جنوب

 ٢٠٠٩در سال  ينه علوم سم شناسيران در زميتعداد مقاالت ا. قرار دارد

سه با تعداد مقاالت منتشر ير مقاکه د ش شدهمورد گزار ٨٢٥ ،٢٠٠٨ –

روند  .دهد يش  نشان ميافزا% ٦/٢٤  ،٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ يشده در سالها
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در  يه و مالزين، ترکيسه با سه کشور چيران در مقايا يرشد مقاالت علم

  .ل آمده استيدر نمودار ذ ١٩٩٦ – ٢٠٠٨ ين سالهايب

  

  

ه و ين، ترکيشور چسه با سه کيران در مقايا يروند رشد تعداد مقاالت علم

  ين سالهايدر ب يمالز

١٩٩٦ –٢٠٠٨  

ران در سال يمنتشر شده توسط ا يتعداد ارجاعات به مقاالت علم

 ٧٤ ،٣٨ب  يبه ترت ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧و  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨،  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩

تعداد  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ن راستا  در سال يدر هم. گزارش شده است ١٢٧و 

به  يه و مالزين، انگلستان، ترکيکا، چيراالت متحده آميارجاعات به مقاالت ا

ن يهمچن. گزارش شده است ١٣و  ٥٨، ٦٩٩،  ١٠٩١، ٤٤٠٨ب يترت

 ١٤برابر  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ران در سال يمقاالت ا يبراH - Index شاخص 

االت متحده يا يکشورها ين سال براين شاخص در هميا. گزارش شد
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و  ٢٨، ٨٦، ٣٧، ١٣٩ ب يبه ترت يه و مالزين، انگلستان، ترکيکا، چيآمر

ر ران ديرسد اگرچه رشد تعداد مقاالت ا يبه نظر م. ديمحاسبه گرد ١٣

 يفيبر خوردار است اما از نقطه نظر ک ير از درصد قابل قبولياخ يسالها

ت يدر وضع و در حال توسعه افتهيتوسعه  يگر کشورهايسه با ديدر مقا

کشور  يدر برخ در حال توسعه يبر عکس کشورها. قرار ندارد يمطلوب

 ١٠در  و انگلستان، تعداد مقاالت کاياالت متحده آمريا ريافته نظيتوسعه  يها

بر  يفياما از نقطه نظر ک ،روبه رو نبوده است ير با رشد چندانيسال اخ

قرار  يتيگاه حائز اهميدر جا) گزارش شده  H – Indexو   Citationيمبنا

   .دارند

از  يه و مالزين، ترکيران، چيا يت کشورهايوضعل يدر نمودار ذ

 .نشان داده شده است ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩در سال  H- Indexنظر شاخص 

مجموع تعداد کتابهاي علمي انتشار يافته توسط دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي 

و ناشران معتبر علمي در راستاي توسعه علم سم شناسي در محدوده سالهاي 

تعداد . ب ترجمه شده مي باشدمورد کت ٨مورد تاليفي و  ١٠ ،١٣٨٤- ١٣٨٧

سه مورد و تعداد کتب ترجمه شده دو  ١٣٨٧ – ١٣٨٨کتب تاليفي در سال 

همچنين تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت .   مورد به ثبت رسيده است

رسيده و بهره برداري شده در سال جاري هر کدام يک مورد گزارش شده 

شي فعال در آموزش و تربيت آمارهاي جمع آوري شده از مراکز آموز. است

نشان ميدهد، تعداد کل نشريات  (Ph.D)دانشجويان مقطع دکتري تخصصي 

نشريه و تعداد کل نشريات  ٤، ١٣٨٧پژوهشي فعال تا پايان سال  -علمي

همچنين تعداد سايتهاي فعال در اين زمينه تا . مورد مي باشد ٢اطالع رساني 

تعداد قراردادهاي خريد . تپنج مورد گزارش شده اس ١٣٨٧پايان سال 

در زمينه فروش .مورد مي باشد ٨١برابر  ١٣٨٧فناوري در پايان سال 

  .فناوري موردي گزارش نشد
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 - Hاز نظر شاخص  يه و مالزين، ترکيران، چيا يسه کشورهايمقا

Index در سال  

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩  

  

  

  يبهره ور يشاخصها. ٥فصل 

فر محقق در ايران در سالهاي نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد ن

اين نسبت به ترتيب در . محاسبه گرديد ٧/١١٥برابر  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩

مي  ٨/٤٥و  ٣/٦٣برابر  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧و  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨سالهاي 

طرح هاي  ٧٥محقق فعال و  ٢٦به ازاي هر مرکز آموزشي و تحقيقاتي .باشد

سرانه .  دارد  کاربردي وتوسعه ايي وجود،تحقيقاتي مصوب اعم از بنيادي

درصد  ١٢طرح هاي تحقيقاتي به تعداد محققين فعال در زمينه سم شناسي 
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در صد از کل  طرح هاي تحقيقاتي مصوب جزء طرح هاي  ٤٦. مي باشد

درصد از آنها در بخش صنعت و خدمات  ١٨و فقط  ،پايان يافته مي باشند

در واقع تنها .ندمورد بهره برداري قرار گرفته ا)  دانشگاهي برون( اجتماعي

درصد از طرح هاي تحقيقاتي مصوب در حيطه سم شناسي در ساير بخش  ٨

  .اجتماعي و اقتصادي مورد بهره برداري قرار مي گيرند ،هاي علمي

مي باشد که  ريالميليارد  ٢٠٠هزار و  ٣٠کل بودجه پژوهشي ايران

م به فعاليت هاي علوريال ميليارد  ١٢٠٠در صد آن يعني حدود  ٣فقط 

ريال هزار  ٢٠٠ميليون و  ٧٦٠/٣پزشکي اختصاص دارد که از اين مقدار 

که سهم  ،درصد به بخش تحقيقات سم شناسي اختصاص دارد ١يعني کمتر از 

هزار  ٧٠٠ميليون و  ٢هر محقق براي انجام و پيشبرد طرح هاي تحقيقاتي 

  .ريال مي باشد 

ارات اختصاص داده نکته جالب اينکه سرانه کل اعتبارات پزوهشي و اعتب

هزار  ٤٥٧شده به رشته سم شناسي نسبت به کل جمعيت کشور به ترتيب  

  .ريال مي باشد ٥٤ريال و 
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  يمشتر يبرداشت يشاخصها. ٦فصل 

در مطالعه اي که بر روي شاخصهاي برداشتي مشتري در بين 

محققين و اساتيد جامعه سم شناسي ايران انجام شد، ميزان رضايت مخاطبان 

تريان علمي، فناوري، پژوهشي و آموزشي از شاخصهاي طراحي شده و مش

امتياز تعيين شده براي  ٢٠با در نظر گرفتن .  تعيين گرديد% ٩/٥٨

 ٧٨/١١ ،ارزشيابي شاخصهاي برداشتي مشتري، ميانگين امتياز اخذ شده

محاسبه مي گردد، که در مقايسه با کل امتياز تعريف شده از نقطه نظر کيفي 

  . )٦جدول (ت متوسطي ارزيابي مي شوددر وضعي

 شاخص هاي برداشتي مشتري. ٦جدول شماره 

 ،فناوري ،ميزان رضايت مخاطبان و مشتريان علمي  امتياز

  :پژوهشي و آموزشي از 
  رديف

 ١  طرح هاي تحقيقاتي ارائه شده ٥/١٤

  ٢ فراورده هاي علمي ٩/١٠

  ٣  فارغ التحصيالن مربوطه ٨/١٣

 ٤  اعات ثبت شدهاکتشافات و اختر ٩

  ٥  همايش ها و يا سمينار هاي ارائه شده ،کنفرانس ها ٤/١١

  ٦  کارگاههاي آموزشي ارائه شده ٤/١٢

پژوهشي و  ،فناوري ،مراکز و موسسات علمي ،نهاد ها ٩/١٠

  آموزشي
٧  
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  کارکنان و فعاالن يبرداشت يشاخصها .٧فصل 

برداشتي  در بخشي ديگر از اين مطالعه، که بر روي شاخص هاي

و  (Ph.D)دانشجويان دکتري تخصصي  ،کارکنان و فعاالن در بين محققين

همچنين اساتيد جامعه سم شناسي ايران انجام شد، ميزان رضايت فعاالن 

%  ٢٢/٥٤علمي، فناوري، پژوهشي و آموزشي از شاخصهاي طراحي شده 

ي امتياز تعيين شده براي ارزشياب ١٠با در نظر گرفتن . تعيين گرديد

 ،شاخصهاي برداشتي کارکنان و فعاالن اين رشته، ميانگين امتياز اخذ شده

محاسبه مي گردد، که در مقايسه با کل امتياز تعريف شده از نقطه نظر  ٤/٥

  .)٧جدول (کيفي در وضعيت متوسطي ارزيابي مي شود

 شاخص هاي برداشتي کارکنان و فعاالن. ٧جدول 

  امتياز
 رديف  پژوهشي و آموزشي ،فناوري ،ميزان رضايت فعاالن علمي

 ١  پذيرش و کاربردي بودن فعاليت هاي تخصصي ٩/٦

  ٢ منزلت و حرمت اجتماعي ٤/٦

  ٣  امنيت  شغلي ٥/٥

 ٤  خدمات تخصصي ٦

  ٥  حقوق تخصصي ٣/٤

  ٦  مزاياي تخصصي ٥

  ٧  نحوه ارزيابي عملکرد ٢/٦

  ٨  مشارکت در تصميم گيري ٦/٤

 ٩  پيشرفتزمينه هاي موجود رشد و  ٩/٤

 ١٠  زمينه هاي تحقق ايده ها ي تخصصي ٣٥/٥

 ١١  زمينه هاي تحقق آرمانها تخصصي ٥/٤
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  علوم يموضوع يابيزار يفيک يشاخصها. ٨فصل 

 يازنظر سنج يعلم سم شناس يفيک يمربوط به شاخص ها يداده ها

 يسم شناس يتخصص يان دکترايت دانشجويدر مراکز فعال در آموزش و ترب

ن از نظرات يهمچن ،دين رشته فراهم گرديارشد ا يکارشناسن يو همچن

ج پس از ينتا. ران استفاده شديا ين رشته در انجمن سم شناسين ايمتخصص

با در . ديم گردير ترسيشده و به صورت جدول ز ياز بنديامت يجمع آور

 يابيارز يفيامتياز تعيين شده براي ارزشيابي شاخصهاي ک ١٥نظر گرفتن 

محاسبه مي گردد، که در مقايسه با  ٩٧/٧،يانگين امتياز اخذ شدهم ،ن رشتهيا

کل امتياز تعريف شده از نقطه نظر کيفي در وضعيت متوسطي ارزيابي مي 

  ).٨(جدول  شود

 علم سم شناسيشاخصهاي کيفي ارزيابي موضوعي . ٨جدول 

  امتياز
 رديف  شاخصهاي کيفي ارزيابي موضوعي علم سم شناسي

 ١  تحقيقات انجام شده در کشور با اهداف برنامه توسعه ميزان تطبيق ٢٥/٨

کيفيت فرايند سياستگذاري و تعيين راهبردهاي علم و فناوري در  ٥/٤

 کشور
٢  

  ٣  کيفيت ساماندهي و سازماندهي ملي رشته مربوطه ٦

 ٤  کيفيت نظام اطالع رساني رشته سم شناسي در کشور ٩

  ٥  نه رشته سم شناسيتوسعه ارتباطات بين المللي ر زمي ٥/١٠

ميزان مشارکت دانشمندان و محققان رشته سم شناسي در کشور  ٢٥/٨

  در تصميم گيري امور مربوط به علم و فناوري
٦  

  ٧  نحوه مصرف بودجه تحقيقاتي رشته مربوطه در کشور ٥/٧

ميزان ارائه خدمات و تسهيالت بخش دولتي در امور تحقيقاتي  ٦ ٨  
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  رشته سم شناسي

فيت انتقال فناوري رشته سم شناسي از خارج به داخل کشور و کي ٢٥/٨

  انجام تحقيقات تطبيقي به منظور بومي کردن آن
٩ 

 ١٠  کيفيت توسعه فناوري ٥/٧

ارتباط بخش صنعت با مراکز تحقيقاتي رشته سم شناسي  ١٢

  )دانشگاهي و غير دانشگاهي(
١١ 

ه سم شناسي و ميزان گرايش به مراکز تحقيقاتي غير دولتي رشت  ٥/٤

  روند توسعه کمي و کيفي آن
١٢  

  ١٣  کيفيت مديريت مراکز تحقيقاتي رشته سم شناسي  ٥/٤

منزلت اجتماعي و رضايت شغلي دانشمندان و محققان رشته سم   ٧٥/٦

  شناسي
١٤  

  ١٥  پژوهشي رشته سم شناسي در کشور –کيفيت مجالت علمي   ٧٥/٦

  ١٦  اسي در کشورترويجي رشته سم شن –کيفيت مجالت علمي   ٦

  ١٧  کيفيت کتابهاي علمي رشته سم شناسي  ٥/١٠

کيفيت همايشهاي علمي رشته سم شناسي در سطوح مختلف ملي و  ٢٥/١١

  بين المللي
١٨  

ميزان توجه به ايجاد راهکارهاي مناسب جهت جذب نخبگان   ٢٥/٨

  رشته سم شناسي و کاهش مهاجرت آنها
١٩  

وه تدريس رشته سم شناسي در ميزان تاثير آموزشها و نح ٧٥/١٢

  دانشگاههاي دولتي و غير دولتي بر کار آفريني
٢٠  

ميزان رضايت جامعه از توانمندي دانش آموختگان رشته سم   ٧٥/٩

  شناسي
٢١  

ميزان کيفيت همکاري مراکز آموزشي و تحقيقاتي رشته مربوط   ٧٥/٦

  با صنعت
٢٢  
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  قوتنقاط  -

در رشته سم  و پيشکسوت جستهو متخصصان بر ، اساتيدوجود دانشمندان - ١

 شناسی در داخل کشور

باال بودن شاخص تاثير گذاری مقاالت علمی منتشره از سوی محققين سم  - ٢

 بين المللی علمی شناسی کشور در معتبرترين مجالت

 وجود مراکز آموزشی و تحقيقاتی قوی در رشته سم شناسی در کشور - ٣

ر در مقايسه با ساير در رشته سم شناسی در کشو تحقيقات طوالنی سابقه - ٤

 شاخه های علوم پزشکی 

تيد و محققان سم شناسی کشور در مجامع و انجمن های اعضويت اس - ٥

 علمی و تخصصی بين المللی

 بکارگيری روشهای و فناوريهای نوين سم شناسی در داخل کشور - ٦

 وجود تنوع در محققان شاخه های مختلف سم شناسی در داخل - ٧

 شته سم شناسی در کشورتخصصی در ر -وجود انجمن علمی - ٨

 راه اندازی مقاطع مختلف تحصيلی اين رشته داخل کشور - ٩

  نقاط ضعف -

 عدم وجود آزمايشگاههای سم شناسی بالينی مستقل و معتبر در کشور - ١

و فناوريهای مواد  حوزه تحقيقات سم شناسی کشور بهوابستگی زياد  - ٢

 وارده از خارج 

 و درمان مسمومين عدم وجود متولی خاص در حوزه سم شناسی بالينی - ٣

عدم توجه کافی مسوولين و سياستگزاران در وضع قوانين و مقررات در  - ٤

 سم شناسی 

کمبود نيروی انسانی محقق و عدم تناسب نيروهای تحقيقاتی با پژوهش  - ٥

 های انجام شده در کشور در رشته سم شناسی
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تمايل کم به انجام تحقيقات کاربردی در کشور و مرتبط با مشکالت  - ٦

 در کشورموجود 

تمايل کم بخش خصوصی به سرمايه گذاری در حوزه تحقيقات سم شناسی  - ٧

 در کشور

عدم بکارگيری سازمانهای دولتی و غيردولتی از متخصصان سم شناسی  - ٨

 در برنامه ريزی، تصميم گيری و اجرا در موضوعات مرتبط 

پايين بودن بودجه سرانه تحقيقاتی در سم شناسی  در کشور و کمبود  - ٩

 ت در اين رشتهاعتبارا

 از محدوديت در توسعه روابط بين المللی از طريق اعزام يا دعوت -١٠

 برجسته به علت وجود تحريم ها اساتيد و صاحبنظران 

محدوديت در انجام برخی از پژوهشها  در برخی شاخه های سم  -١١

اسطه تحريمها و محدوديت های موجود برای شرکتهای وشناسی به 

 اد و تجهيزات تخصصی توليدکننده و واردکننده مو

  فرصتها  -        

در رشته سم  و منحصر به فرد وجود موارد و زمينه های تحقيقاتی بکر  -١     

  کشورشناسی در 

 وجود محققان جوان در رشته سم شناسی در کشور - ٢

 دانش آموختگان مقاطع مختلف اين رشته در کشور و افزايش تعداد وجود - ٣

 تهديدها  -     

 در ميان متخصصان اين رشته (Brain Drain)ار مغزها وجود پديده فر - ١

عدم برنامه ريزی مناسب جهت نيازسنجی تعداد دانش آموختگان با نيازهای  - ٢

 آموزشی، پژوهشی و خدماتی اين رشته در کشور
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کاهش توانمندی علمی دانش آموختگان اين رشته به علت کاهش کيفيت آموزش  - ٣

 در مراکز دانشگاهی در آينده

ب تعداد پذيرفته شدگان اين رشته در مراکز آموزشی با تعداد هيئت عدم تناس - ٤

 علمی و امکانات و تجهيزات مورد نياز آموزشی آن مرکز

  

 پيشنهادات -      

 تنظيم قوانين و مقررات مورد نياز در حوزه سم شناسی در کشور - ١

افزايش اعتبارات در نظر گرفته شده برای انجام طرحهای تحقيات پايه و  - ٢

 ردی با توجه به نيازهای کشورکارب

بومی سازی علم سم شناسی با توجه به نيازها، مشکالت، منابع  موجود در  - ٣

 کشور

فراهم سازی  زمينه در خصوص  افزايش ارتباطات بين المللی برای  - ٤

 متخصصان اين رشته 

توجه، پشتيبانی و اهتمام هر چه بيشتر اساتيد، محققان، سياستگزاران و  - ٥

ولتی در خصوص اجرای پژوهشهای کاربردی  در رشته مراجع علمی و د

 سم شناسی با توجه به نيازها و اولويتهای تحقيقاتی کشور

پرهيز از الگوبرداری و وارداتی نمودن شاخه های جديد اين دانش در کشور  - ٦

 و تالش در جهت بومی سازی و نهادينه سازی اين دانش در کشور

فی سطح علمی دانش آموختگان اين توجه هر چه بيشتر به افزايش کمی و کي - ٧

 رشته در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی کشور

بهره مندی از رايزنی های علمی اساتيد و متخصصان اين رشته در امر  - ٨

 سياستگزاری و تصميم گيری های مرتبط با اين رشته

افزايش کمی و کيفی بخش های درمانی مسمومين در کشور و تالش در جهت  - ٩

 رفع مشکالت بخشهای موجودتوسعه، تجهيز و 
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راه اندازی آزمايشگاههای سم شناسی بالينی در مرکز هر استان  -١٠

  جهت رفع نيازهای موجود در اين زمينه در کشور

  منابع

سه آن با يران و مقايدر ا يقات بهداشتيروند تحق يبررس: خان، زهرهيش - ١

 قاتيتو تحقيمجله دانشکده بهداشت و انست افته،يتوسعه  يکشور ها

   ،شماره دوم ،سال اول ،١٣٨١، يبهداشت

موسسه فرهنگي و هنري خراسان، روزنامه خراسان، گزارش، شماره   - ٢

  .٥، صفحه ٢١/٠٨/٨٨تاريخ انتشار  ،١٧٤١٣سريال 

، قانون تشکيل سازمان پزشکی قانونی کشور: سازمان پزشکی قانونی کشور - ١

 ١٣٨٢تهران، بهار   چاپ اول،

، انتشارات انيشتين، تهران، جلد اول، چاپ نونیپزشکی قا: فرامرز گودرزی - ٢

 ٩٠-١١٦: ، صفحات١٣٧٧اول، 

نگاهی به تجهيزات و امکانات : روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور - ٣

خبرنامه داخلی سازمان ( ارشآزمايشگاه ستاد و بيان انواع کارکردهای آن، 

-٢٧: حات، صف١٣٨٢، سال اول، شماره دوم، خرداد )پزشکی قانونی کشور

٢٠. 

سازمان آموزشی پزشکی قانونی با  همکاری دانشکده : طباطبايی، سيد محمد - ٤

،سال مجله پزشکی قانونیپزشکی تهران و وزارت دادگستری تحقق يافت، 

 .١- ٣: ، صفحات١٣٤٤،  آذر ٣اول، شماره 

٥. Gallo MA. History and scope of toxicology In: Klaassen 

C.D. (ed.), Casarett and Doull’s Toxicology, the Basic 

Science of Poisons. ٦th ed., McGraw – Hill, New York, 

٢٠٠١, pp. ١٠-٣  
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 com.isiknowledge.apps://http  .٦                           

 Essential  science indicator, ISI Web of Knowledge  ٧.  

 ٨. www.sums.ac.ir  

 org.irantox.www .٩ 

١٠. www.tums.ac.ir  

١١. http://medicine.tums.ac.ir/fa 

١٢. http://pharmacy.tums.ac.ir 

loghmanhospital/ySiteDirector/ir.ac.sbmu.www://http . ١٣ 

١٤. http://www.pharmacy.sbmu.com 

ToxicologicalResaerch/SiteDirectory/ir.ac.sbmu.www://http. ١٥ 

pharmacology/ir.ac.mui.pharm://http. ١٦ 

ir.ac.mui.nour://http. ١٧ 

١٨. www.mums.ac.ir/pharmacy  

emamreza/ir.ac.mums.www://http. ١٩ 

٢٠. www.mums.ac.ir/mtrc 

٢١. http://fpharmacy.ajums.ac.ir 

-pharmacology/entsdepartm/fa/ir.ac.sums.pharmacy://http. ٢٢

toxicology 
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٢٣. http://www.kmu.ac.ir/sitewizard 

٢٤. http://www.kmu.ac.ir/sitewizard 

ir.gov.behdasht.www. ٢٥ 

٢٦. www.dpic.ir 

ir.lmo.www. ٢٧ 

ir.ac.modares.www://http. ٢٨ 

med/Schools/index/systems/page/ir.ac.modares.www://tpht .٢٩ 

ir.ac.bmsu.www://http. ٣٠ 

٣١. http://www.armyums.ac.ir 

org.irandoe.www://http. ٣٢ 

٣٣. http://www.irandoe.org/doeportal/wsp/ 

٣٤. www.rvsri.com 

٣٥. Abdollahi M. Iran. In: Information Resources in Toxicology, 

٤th Edition, ed. Wexler PJ, San Diego, Academic Press 

(Elsevier), ٩٤٦-٩٣٥ ,٢٠٠٩.  

 

  

               


