
 

  طراحي پيشگام تدريس  ))  جدول( ( 
                                                                            

 ٧ترم  بهداشت حرفه اي فراگير : وهگر                     بهداشت پرتوها       : عنوان درس 
 و دكتر كيان مهر  كشتكار دكتر  نام استاد :                                                   ١٤٠٠- ١٤٠١اول     نيمسال :

  واحد عملي   ١+  واحد تئوري  ٢تعداد واحد :              ١٠-١٢ شنبهسه     و ٨-١٠ شنبه  روز برگزاري كالس  :
  

  ستادا  اهداف  جلسات  موضوع   جلسه 
 اول  

تبيين   _ارزشيابي آغازين   _معارفه

  انتظارات

 _جايابي  _شنيازها يپبرقراري ارتباط اطمينان از داشتن 

  تعيين اهداف 

  دكتر كيان مهر

 يساختمان اتم و هسته و انواع واكنش ها  دوم 
  ي هسته ا

 ساختمان اتم و هسته را  با رسم شكل توصيف كند.  -

انواع واكنش هاي هسته اي و روش هاي حفاظت در برابر   -

  پرتوها را بشناسد. 

    دكتر كيان مهر

  اع امواج به خصوص امواج الكترومغناطيس را تعريف كند. وان-  امواج الكترومغناطيس  سوم

  نظريه موجي و ذره اي امواج را توضيح دهد. -

  رابطه انرژي فركانس و طول موج فوتون را بيان كند.-

  دكتر كشتكار 

 پرتوزايي و انواع نيمه عمر را تعريف نمايد. -  پرتوزايي (راديواكتيويته)  چهارم

 ا حل كند.رمسائل مربوط به پرتوزايي   -

  دكتر كيان مهر

 منابع طبيعي پرتوگيري و سري هاي راديواكتيو را نام ببرد.  - منابع طبيعي پرتوزايي   پنجم 

مقدار پرتوگيري توسط منابع مختلف را با يكـديگر مقايسـه   -

  كند.

  دكتر كيان مهر

  دكتر كيان مهر  با اصول راديولوژي و پزشكي هسته اي آشنا باشد. - منابع مصنوعي پرتوزايي  ششم

نحوه برهمكنش پرتوهاي فوتوني و ذره اي  هفتم
 با ماده 

 نحوه جذب فتوالكتريك را رسم كند.  -

  نحوه پراكندگي كمپتون را ترسيم نمايد. -
  نحوه توليد جفت يون را با رسم شكل توضيح دهد.  -

   اشعه ثانويه حاصل از برخوردها را توصيف نمايد. -

  دكتر كشتكار 

توليد و كاربرد پرتو در پزشكي،   عمناب  هشتم
  صنعت و غيره 

 كاربرد پرتوها در تشخيص بيماري ها را بداند.  -

  كاربرد پرتوها در درمان بيماري ها را بداند. -

  كاربرد پرتوها در صنعت را بيان كند.-

 كاربرد پرتوها در كشاورزي را بيان كند.-

  دكتر كيان مهر

 تعريف كند.   دوزيمتري را - كميت هاي تابش   نهم

را نام برده و و توضيح   SIواحدهاي تشعشع در سيستم  -
  دهد.

واحدهاي دوز جذبي را بيان نموده و رابطه آن ها را شرح   -
  دهد. 

واحدهاي دوز معادل را بيان نموده و رابطه آن ها را شرح   -
  دهد. 

واحدهاي دوز موثر را بيان نموده و رابطه آن ها را شرح   -
  دهد. 

  راديواكتيويته را شرح دهد.  واحدهاي -

  رابطه دوز جذبي، دوز معادل و دوز مؤثر را توضيح دهد. -

  دكتر كشتكار 



 

اندازه گيري پرتو (دوزيمتري و   دهم 
 آشكارسازي تابش) 

  دوزيمترهاي گازي را توضيح دهد.-

  آشكارساز اتاقك يونش را توضيح دهد.-

  آشكارساز شمارنده تناسبي را توضيح دهد.-

 سنتيالسيون را توضيح دهد. آشكارساز-

  دكتر كشتكار

ادامه اندازه گيري پرتو (دوزيمتري و   يازدهم 
 آشكارسازي تابش) 

  آشكارساز ترمولومينسانس را توضيح دهد.-

  دوزيمترهاي قلمي را توضيح دهد.-

  دوزيمتر فيلم بج را توضيح دهد.-

  دكتر كشتكار

 را تشريح نمايد.  اثرات مستقيم و غير مسقيم اشعه مكانيسم - اثرات زيستي تابش هاي يونيزان  دوازدهم 

تغييرات ناشي از تشعشع در مولكول هاي بيولوژيك را   -
 بداند.  

 تاثير اشعه براجزاي سلول و فاكتورهاي مؤثر را شرح دهد.  -

مكانيسم اثرات زودرس و ديررس اشعه بر ارگان ها و بافت   -
  ها را بيان نمايد.

 

  دكتر كيان مهر

  عالئم سندرم حاد تشعشع و مراحل  آن را تشريح نمايد. - امه اثرات زيستي تابش هاي يونيزان دا سيزدهم 
  اثرات اشعه بر جنين و فاكتورهاي مؤثر را توضيح دهد.  -
  مكانيسم سرطانزايي تشعشع را توضيح دهد.  -
  اثرات ژنتيكي ناشي از  تشعشع را شرح دهد.  -

 ببرد. عوامل مؤثر در حساسيت پرتوي را نام  -

  دكتر كيان مهر

حفاظت در برابر اشعه و مواد راديواكتيو و  چهاردهم 
 استانداردهاي مرتبط با آن 

  خطرات در تابش گيري هاي داخلي و خارجي را بشناسد. -

  انواع روش هاي كنترل پرتوهاي يونساز را توضيح دهد. -

  مواد حفاظتي را نام ببرد. -

  محاسبات اندازه گيري ضخامت را شرح دهد. -

  دكتر كشتكار 

پرتوهاي غير يونيزان و حفاظت در برابر   پانزدهم
 آنها 

 با طيف امواج الكترومغناطيس و اثرات آن ها آشنا باشد.  -

اشعة ليزر، كاربردهاي پزشكي و اثرات بيولوژيك آن را  -
  بشناسد.

  داشته باشد.با امواج مكانيكي و اثرات آن ها آشنايي  -

  دكتر كشتكار 

ادامه پرتوهاي غير يونيزان و حفاظت در   شانزدهم 
 برابر آنها 

با پرتو فرابنفش و منـابع طبيعـي و مصـنوعي توليـد آن آشـنا -

  باشد.

با خطرات زيستي پرتوهاي غيريونسـاز آشـنا شـده و در هـر -

  مورد مثالي بزند.

  دهد.  در مورد حفاظت در برابر پرتوهاي غيريونساز توضيح-

  دكتر كشتكار

     هفدهم

       هجدهم 



 

  طرح جامع تدريس  

  (Course Plan)    
  

 ٧بهداشت حرفه اي ترم  گروه فراگير :        بهداشت پرتوها    عنوان درس :

  ن مهر كشتكار و دكتر كيادكتر   نام استاد :                                                      ١٤٠٠-١٤٠١اول   نيمسال :

  ٢و  ١اختصاصي فيزيك  :  پيشنياز                                             واحد عملي ١+  واحد تئوري  ٢ تعداد واحد :

   هدف كلي درس : 

  و غير يونساز در محيط كار، روش هاي اندازه گيري و ارزيابي و اصول كنترل مواجهه با آنها در محيط كارآشنايي با پرتوهاي يونساز  

  :ف ويژه اهدا

  در خاتمه دوره قادر باشند: يستيبا انيدانشجو

 ساختمان اتم و هسته آن را توصيف نمايد.- 

  پرتوهاي يونيزان و غيريونيزان را تفكيك و خواص آن ها را توصيف كند. - 

  تعريف هسته هاي پايدار و ناپايدار و علل ناپايداري هسته ها را بيان كند. - 

  بع راديواكتيو و انواع آن را شرح دهد.، مناخاصيت راديواكتيويته - 

  انواع پرتوهاي تابشي از هسته هاي ناپايدار و خواص فيزيكي هر يك را شرح دهد. - 

  طيف امواج الكترومغناطيسي را معرفي و اصول توليد ليزر و كاربرد آن را در پزشكي توضيح دهد. - 

  ا به ماده را بيان كند.پرتوهاثرات كلي پرتوها بر مواد و نحوه انتقال انرژي از   - 

  ساختمان مولدهاي اشعه ايكس و نحوه توليد پرتوهاي ايكس را شرح دهد. - 

  عوارض و خطرات پرتوهاي يونساز و چگونگي حفاظت در برابر اين پرتوها را بيان كند. - 

  روش هاي توليد راديو ايزوتوپ هاي مصنوعي و منابع توليد نوترون ها را توصيف كند. - 

  آشكارسازي پرتوها و سنجش راديو ايزوتوپ ها را شرح دهد.  ش هايرو - 

  اصول فيزيكي پرتوشناسي تشخيصي و پرتو درماني را بيان كند. - 

  روش هاي مختلف آشكارسازي پرتوها را بداند.- 

  كاربرد پرتوها در پزشكي، صنعت و كشاورزي را بداند.- 

  

  



 

  : روش تدريس 

  بهمراه پرسش و پاسخ يرو بص يسمع ليا استفاده از وساب يسخنران

   لگوي تدريس :ا
  پيش سازمان دهنده

  : دانشجو ف و تكاليفوظاي

  
  حضور در كالس هاي آنالين-انجام تكالبف در موعد مقرر-آموزشي  ديدن محتواهاي

  

   :  روش ارزشيابي دانشجو
  نمره از بيست   فعاليت   رديف

  ٣  د در زمان مقررانجام تكاليف در سامانه نوي  ١

  ١  ي كالسي در سامانه نويدآزمون ها  ٢

  ١  هاي مجازي حضور در كالس  ٣

  ٥  ترمامتحان ميان   ٤

  ١٠  مامتحان پايان تر  ٥

٦      

  

  

  

  منابع مطالعه : 

  ابع اصليمن - 
1- Cember Herman, Introduction to Health Physics, Last edition. 

 ع فرعيمناب - 

 . شركت دربيد. تهران. ايران.  ١٣٨٥عه. هران. حفاظت در برابر اشغياثي نژاد، مهدي و كاتوزي، م - ٢

 . نشر اشراقيه. تهران. ايران.١٣٨٧شوشتريان، سيد محمد مسعود. بهداشت پرتوها.   - ٣

 منظم محمدرضا، كارچاني محسن و ازره كيكاوس، جنبه هاي بهداشتي پرتوهاي يونساز، انتشارات فن آوران.  - ٤

  ز. انتشارات كرشمه (دانشجو). داشتي پرتوهاي غير يونساعلي آبادي محسن، جنبه هاي به - ٥
  


