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 :)ونیزان و غیر ی ر پرتوهایدر این درس ساختار اتم، مکانیسم های واپاشی، نحوه تولید و انتشا مقدمه)شرح درس

، اثرات بیولوژیکی آنها بر انسان و موجودات زنده، اثرات و مسیرهای حرکت رادیو ایزوتوپ ها در محیط زیست، یونیزان
مقادیر مجاز دریافت پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان، آلودگی الکترومغناطیسی و اثرات آن و راهکارهای کاهش و 

 می گردد.پیشگیری از اثرات تدریس 
 

 :دانشجویان در این درس با منابع پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان طبیعی و مصنوعی، اثرات بیولوژیکی،   هدف کلی

 نحوه دزیمتری، حفاظت در برابر آنها و روش های آشکارسازی و اندازه گیری آنها آشنا می گردند.
 

 ود()به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شاهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 .کند یانب یکوتاه از شروع علم پرتوشناس یا یخچهتار .1

 .کند یانو ضرورت علم حفاظت و بهداشت پرتوها را ب اهمیت .2

 .را نام ببرد یمهم هسته ا یعو وقا یاز حوادث پرتو برخی .3

 شرح دهد یواپاش یها یسماتم و مکان ساختار .4

  .کند یانو ب یکپرتوها و منابع آنها را تفک انواع .5

 .کند یمهم در بهداشت پرتوها معرف یها یتو کم واحدها .6

 پرتوها را نام ببرد یریاندازه گ یها یتو کم واحدها .7

  .کند یسهمقا یکدیگررا با  یونساز یرو غ یونساز پرتوهای .8

 .را نام ببرد یدر پزشک ازیونس یمهم و پرتوها یها یزوتوپا یوراد کاربردهای .9

 .را نام ببرد یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یعیو طب ایینهزم یها تابش .10

بر  یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یولوژیکیو ب یمیاییش یزیکی،و اثرات ف مکانیسم .11

 .دهد یحزنده توض موجودات

  .کند یانبا ماده ب یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها واکنش .12

 .پرتوها را نام ببرد یمتریدوز یا و واحدهاه کمیت .13

 بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس:

                                                                        فیزیک عمومیدروس پیش نیاز:  33 شماره درس: کارگاهی( 0.5واحد نظری و  1.5واحد )2تعداد و نوع واحد:

 بهداشت محیط گروه آموزشی: تبهداش دانشکده: کارشناسی -بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 1398-99 سال تحصیلی: پنج ترم تحصیلی: دکتر محمد حسین ساقی نام مدرس:

  روز و ساعت برگزاری کالس : ؟ تعداد جلسات:

 18تا  16 –سه شنبه ها 

 : ؟تاریخ امتحان
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 .کند یانرا ب یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یافتمجاز در مقادیر .14

 یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یطیو مح یفرد یمتریمورد استفاده در دوز یها مکانیسم .15

 .دهد یحتوض را

 یحرا توض یونیزان یرغ یحفاظت در برابر پرتوها یو روش ها یشگیریکنترل، پ یها راه .16

 .دهد

 یانرا ب یپزشک یونیزان یحفاظت در برابر پرتوها یو روش ها یشگیریکنترل، پ یها راه .17

 .کند

 .کند یانمنازل و ...  را ب ی،ادار یها یطدر مح یسیانتشار امواج الکترومغناط منابع .18

  .را نام ببرد یسیالکترومغناط آلودگی .19

 یشگیرانهو پ یکنترل یو راهکارها یستز یطو محبر انسان  یسامواج الکترومغناط اثرات .20

  .شرح دهد آن را

 .کند یمرا ترس یستز یطها در مح یزوتوپا یوراد یها یحرکت و آلودگ مسیرهای .21

 .کند یانرا ب ییغذا یرهو زنج یاهها به هوا، آب، خاک، گ یونوکلئیدو انتقال راد مهاجرت .22

 و یصیتشخ یوها، مراکز راد یمارستانحفاظت و  بهداشت پرتوها در ب یتو اهم ضرورت .23

  .کند یحرا تشر یودرمانیراد

 .یدنما یانالزامات کنترل سالمت پرتوکاران قبل و بعد از استخدام راب مهمترین .24

 .یدنما یانرا ب یهسته ا یها یروگاهو اصول بهداشت پرتوها در ن الزامات .25

 .دهد یحرا توض یاتم یو راکتورها یصنعت یونیزان یحفاظت در برابر پرتوها یها روش .26

ضمن کار و پس از  ی،هسته ا یقبل از ساختن راکتورها یطمح یولوژیکیکنترل راد اصول .27

 .را شرح دهد توقف آن

را از  یینو گاز( تراز باال، متوسط و پا یع)جامد، ما یواکتیوراد یانواع پسماندها مشخصات .28

  .یدنما یکتفک یگدیگر

را  یحمل و نقل و انبار ساز ی،فع، بسته بندد ی،جمع آور یو مالحظات روش ها اصول .29

 .دهد یحتوض

 .را نام ببرد یواکتیوراد یفاضالب و منابع فاضالب ها مشخصات .30

 .را شرح دهد یواکتیوراد یدفع فاضالب ها یها روش .31

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  سخنرانی          کنفرانس            یگروه بحث                کوچک    های ث در گروهبح              
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□

Morning Report □                         غیره 
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 و امتحان باماویدئو پروژکتور، سامانه نوید، اپلیکیشن های کتابخانه باما : وسایل کمک آموزشی 
                

 :به صورت ارایه، بحث و  انجام تکالیف در قالب فعالیت های گروهی و فردی وظایف و تکالیف دانشجو

 شرکت در ارزیابی های کالسی و امتحانی شرکت در بحث های گروهی، ،حل تمرین
 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  پایانی                     مرحله ای                     :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایی 5 حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 20 انجام تکالیف کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 35 امتحان میان ترم
 درصد از نمره نهایی 40 امتحان پایان ترم
  جور کردنی □            صحیح و غلط □         گزینه ای   چند          تشریحی           شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی         شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

 :منابع 

 

  پرتوهای یونیزان، انتشارات (، جنبه های بهداشتی 1388، کارچانی محسن، ازره کیکاوس )محمد رضا منظم
 فن آوران

 (، مبانی حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان1376راستی کردار صمد، نادری محمد حسین )
(، آلودگی الکترومغناطیسی اقدامات پیشگیرانه و ایمنی در برابر آن، انتشارات فدک 1394خالقی محسم، بدیعی ناهید )

  ایساتیس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


