
 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:
 اهمیت بهداشت و حفاظت پرتوها موضوع جلسه:

(1) 
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج یلی:ترم تحص 1398-99 سال تحصیلی:

 
 

 

 اهمیت و ضرورت حفاظت و بهداشت پرتوها هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 یس()شیوه تدر

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 ، روش ارزیابی و ...(درس معرفی) مقدمه

 ازو علم بهداشت پرتوها  اهمیت، فلسفه ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه

 .شود می

 این رئوس با متناسباختصاصی ) اهداف

 (جلسه

  چه علم پرتوشناسیشروع و تاریخ -1

اهمیت و ضرورت بهداشت و حفاظت -2

 پرتوها

 حوادث پرتوی و وقایع مهم هسته ای-3

 ساختار اتم و مکانیسم های واپاشی-4

 بیانعلم پرتوشناسی  ای کوتاه از شروع تاریخچه  -1

 .کند

را  حفاظت و بهداشت پرتوهاعلم و ضرورت  یتاهم -2

 .کند بیان

و وقایع مهم هسته ای را حوادث پرتوی ز ابرخی  -3

 نام ببرد.

 .دهدر اتم و مکانیسم های واپاشی شرح ختاسا -4

 2و 1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ
جایگاه و رشته  مورد در تحقیق

 و جهاندر ایران بهداشت پرتوها 

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

 ی(، آلودگ1394) یدناه یعیمحسم، بد / خالقی انتشارات دانشگاه اصفهانحفاظت در برابر پرتوها،  ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 یساتیسدر برابر آن، انتشارات فدک ا یمنیو ا یشگیرانهاقدامات پ یسیالکترومغناط
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 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:
مفاهیم، کمیت ها و   معرفی موضوع جلسه:

 (2)واحد ها
 جلسه:پیش نیاز  دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

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

 کارشناسی
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 

 

 

 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:
پرتوهای یونیزان و غیر  موضوع جلسه:

 (3) بخش اول یونیزان
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

 کمیت ها و واحدهای مربوط به پرتوها، ، منابعآشنایی با مفاهیم  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 مقدمه

تعریف پرتو و انواع و طبقه بندی  ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه پرتوها از 

 .شود می

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

ها و مربوط به پرتو یممفاهمعرفی  -1

 و منابع آنها طبقته بندی و انواع پرتوها

اندازه  یها و واحدها یتکممعرفی  -2

 پرتوها  گیری و بیان

  را تفکیک و بیان کند.و منابع آنها انواع پرتوها   -1

واحدها و کمیت های مهم در بهداشت پرتوها معرفی  -2

 کند.

 واحدها و کمیت های اندازه گیری پرتوها را نام ببرد. -3

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 تحان باماباما و ام

 و بحث در شرکت

 االتسو به پاسخ

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

 حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع
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 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
 -بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 اسیکارشن
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 

 

 

 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:
پرتوهای یونیزان و غیر   موضوع جلسه:

 (4بخش دوم ) یونیزان
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

 محمد حسین ساقی نام مدرس: -بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی: بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:

 یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوهاآشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 رییادگی یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 مقدمه 

ت پرتوهای یونیزان با غیر تفاو ابتدا

 دیدگاه از یونیزان و کاربرد آنها

 .شود می سوال دانشجویان

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 ازیونس یو شناخت پرتوها یخچهتار   -1

نهاآ یبند یمو نحوه تقس یونساز یرو غ  

 مهم و کاربرد آنها یها یزوتوپا رادیو -2

یدر پزشک   

 یدر پزشک یونساز یپرتوها کاربرد -3

 را با یکدیگر مقایسه کند.  یونساز یرو غ یونساز یپرتوها  -1

 یونساز یپرتوهاو مهم  یها یزوتوپا رادیوهای کاربرد -2

 را نام ببرد. یدر پزشک

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ
اربرد پرتوهای تحقیق در مورد ک

مختلف در مهندسی بهداشت 
 حیطم

 10پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  نشگاه اصفهانحفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دا ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع
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 کارشناسی

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 ل تحصیلی:سا

 

 

 پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه: (5دزیمتری پرتو گیری ) موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

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

 کارشناسی
 محمد حسین ساقی م مدرس:نا

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

  یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها  یی باآشنا هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 مقدمه 

اثرات پرتوها بر موجودات زنده و  ابتدا

 می سوال دانشجویان دیدگاه ازماده 

 .شود

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 این جلسه(

 یعیو طب ایینهزم یاتابش ه   -1

 یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها

و  یمیاییش یزیکی،و اثرات ف مکانیسم -2

 یرو غ یونیزان یپرتوها یولوژیکیب

  بر موجودات زنده یونیزان

 یرو غ یونیزان یپرتوها واکنش -3

 با ماده یونیزان

 یرو غ یونیزان یپرتوها یعیو طب ایینهزم یتابش ها   -1

 ام ببرد.را ن یونیزان

 یولوژیکیو ب یمیاییش یزیکی،و اثرات ف یسممکان -2

توضیح  بر موجودات زنده یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها

 دهد.

 بیان کند. با ماده یونیزان یرو غ یونیزان یواکنش پرتوها -3

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

انه اپلیکیشن های کتابخ
 باما و امتحان باما

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 10پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع
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 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه: (6) پرتوهادر برابر حفاظت  موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 بهداشت محیط :یگروه آموزش بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 یریپرتو گ یمتریدز  تعیین روش و مقادیر  هدف کلی این جلسه:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_تی،عاطفی،روانیشناخ)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 مقدمه 

دستگاه های تعیین میزان پرتو  ابتدا

 می سوال دانشجویان دیدگاه از گیری

 .شود

 رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 ن جلسه(ای

 یرو غ یونیزان یپرتو ها یمتریدوز  -1

 )کمیت ها و واحدها( یونیزان

 یونیزان یپرتوها یافتمجاز در مقادیر -2

 یونیزان یرو غ

مورد استفاده در  یها مکانیسم -3

 یپرتوها یطیو مح یفرد یمتریدوز

   یونیزان یرو غ یونیزان

 .کمیت ها و واحدهای دوزیمتری پرتوها را نام ببرد -1

را  یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یافتمجاز در مقادیر -2

 بیان کند.

و  یفرد یمتریمورد استفاده در دوز یها مکانیسم -3

 را توضیح دهد. یونیزان یرو غ یونیزان یپرتوها یطیمح

 2و  1 شناختی

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 ما و امتحان بامابا

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

مورد دستگاه ها و  در تحقیق

و  یآشکارساز یروش ها

 یریاندازه گ

 10پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی نتشارات فن آورانا یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 پرتوها در برابرحفاظت اصول  و روش های  بیان هدف کلی این جلسه: 
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 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه: (7امواج الکترومغناطیسی ) موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 رئوس مطالب
 ف رفتاریاهدا

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 دیدگاه از ل حفاظت از پرتوها اصو ابتدا

 .شود می سوال دانشجویان

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 یوش هاراه های کنترل، پیشگیری و ر  -1

  یونیزان یرغ یدر برابر پرتوها حفاظت

 یوش هاراه های کنترل، پیشگیری و ر  -2

 یپزشک یونیزان یدر برابر پرتوهاحفاظت 

حفاظت  یوش هارل، پیشگیری و رراه های کنت    -1

 .یونیزان را توضیح دهد یرغ یدر برابر پرتوها

حفاظت  یوش هاراه های کنترل، پیشگیری و ر   -2

 .را بیان کند یپزشک یونیزان یدر برابر پرتوها

 شناختی
 

 3و  2، 1

 

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 ما و امتحان بامابا

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی، مبان(1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 اهمیت و ضرورت حفاظت و بهداشت پرتوها هدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 

 

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 جلسه: مدت زمان (8آلودگی های رادیو اکتیوی ) موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

منابع انتشار و اثرات امواج  ابتدا

 لسوا دانشجویان دیدگاه از الکترومغناطیس

 .شود می

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

و منابع انتشار  یسیالکترومغناط یآلودگ  -1

  ... منازل و ی،ادار یها یطدر مح

بر انسان و  یسامواج الکترومغناط اثرات -2

و  یکنترل یو راهکارها یستز یطمح

 یشگیرانهپ

 یطدر محامواج الکترومغناطیسی منابع انتشار    -1

 را بیان کند.  ... منازل و ی،دارا یها

  را نام ببرد. یسیالکترومغناط یآلودگ -2

 یطبر انسان و مح یسامواج الکترومغناط اثرات -2

آن را شرح  یشگیرانهو پ یکنترل یو راهکارها یستز

 دهد.

 شناختی
 

1 

 

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 اما و امتحان باماب

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

 ی(، آلودگ1394) یدناه یعیمحسم، بد / خالقی حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 یساتیسدر برابر آن، انتشارات فدک ا یمنیو ا یشگیرانهاقدامات پ یسیالکترومغناط

 آلودگی های رادیو اکتیو در محیط زیست بیان  هدف کلی این جلسه:



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 

 

 

 

 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 حفاظت و بهداشت پرتوها  موضوع جلسه:

و  یصیتشخ یوها، مراکز راد یمارستاندر ب

 (9) یودرمانیراد

 -  لسه:پیش نیاز ج دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 انزم

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 ازو علم بهداشت پرتوها  اهمیت، فلسفه ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه

 .شود می

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 یوراد یها یحرکت و آلودگ یرهایمس -1

  یستز یطها در مح یزوتوپا

ا به هوا، ه یونوکلئیدو انتقال راد مهاجرت  -2

 ییغذا یرهو زنج یاهآب، خاک، گ

 یزوتوپا یوراد یها یحرکت و آلودگ یرهایمس   -1

 را ترسیم کند. یستز یطها در مح

ها به هوا، آب،  یونوکلئیدو انتقال راد مهاجرت  -2

 .را بیان کند ییغذا یرهو زنج یاهخاک، گ

 شناختی
 

 3و  2، 1

 

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 وینتاسالید پاورپ

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

 حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:
 حفاظت و بهداشت پرتوها  موضوع جلسه:

 (10) در نیروگاه های هسته ای
 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 ی:سال تحصیل

 یودرمانیو راد یصیتشخ یوها، مراکز راد یمارستانب ظت و بهداشت پرتوها در حفا اهمیت و ضرورت بیان   هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 دانشجویان تکمیلی
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

نقش حفاظت و بهداشت پرتوها در   ابتدا

 دیدگاه ازدرمانی تشخیصی و مراکز 

 .شود می سوال دانشجویان

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

و  بهداشت  فاظتضرورت و اهمیت ح  -1

 یوها، مراکز راد رستانیمادر ب پرتوها

  یودرمانیو راد یصیتشخ

کنترل سالمت پرتوکاران قبل و الزامات  -2

 بعد از استخدام

حفاظت و  بهداشت پرتوها در  یتضرورت و اهم   -1

را  ییودرمانو راد یصیتشخ یوها، مراکز راد یمارستانب

  تشریح کند.

الزامات کنترل سالمت پرتوکاران قبل و  مهمترین-2

 رابیان نماید. ز استخدامبعد ا

. 

 شناختی
 

1 ،3  ،5 

 6و 

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ
وظایف   مورد در تحقیق

 کارشناس بهداشت پرتوها در
 مراکز تشخیصی و درمانی

 

 5داد پاسخگویی به تع
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 حفاظت و بهداشت پرتوها در نیروگاه های هسته ای اهمیت و ضرورت بیان  هدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 

 

 

 -  یش نیاز جلسه:پ دقیقه 90 مدت زمان جلسه: (11) پسماندهای رادیواکتیو موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_فی،روانیشناختی،عاط)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

نقش حفاظت و بهداشت پرتوها در  ابتدا

 دانشجویان دیدگاه ازنیروگاه های هسته ای 

 .شود می سوال

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 یحفاظت در برابر پرتوها یروش ها  -1

  یاتم یو راکتورها یصنعت یونیزان

قبل از ساختن  یطمح یولوژیکیکنترل راد  -2

ضمن کار و پس از  ی،هسته ا یراکتورها

 توقف آن

الزامات و اصول بهداشت پرتوها در نیروگاه های   -1

 بیان نماید. هسته ای را

 یونیزان یحفاظت در برابر پرتوها یروش ها -2

 .را توضیح دهد یاتم یو راکتورها یصنعت

قبل از ساختن  یطمح یولوژیکیکنترل راداصول  -3

را  ضمن کار و پس از توقف آن ی،هسته ا یراکتورها

 شرح دهد.

 شناختی
 

 6و  3، 1

 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 ه نویدسامان

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ
وظایف  مورد در تحقیق

 پرتوها دربهداشت کارشناس 
 سازمان انرژی اتمی ایران

 

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینمحمد حس یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 پسماندهای رادیواکتیو داشتی در ارتباط با اقدامات بهبیان  هدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 -  پیش نیاز جلسه: دقیقه 90 مدت زمان جلسه: (12) یواکتیوراد یفاضالب ها موضوع جلسه: بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس:

 بهداشت محیط :گروه آموزشی بهداشت دانشکده:
حیط بهداشت م رشته و مقطع تحصیلی:

 کارشناسی -
 محمد حسین ساقی نام مدرس:

 18تا  16سه شنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: ؟ تاریخ جلسه: پنج ترم تحصیلی: 1398-99 سال تحصیلی:

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 یواکتیوراد یفاضالب هاروش های دفع   ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه از

 .شود می

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

 مشخصات پسماندهای رادیواکتیو  -1

 یو دفع پسماندها یمع آورروش های ج -2

 ید( در راکتورهاجام یع،)گاز، ما یواکتیوراد

 یو درمان یقاتیتحق ی،مراکز صنعت ی،هسته ا

و حمل و نقل، انبار  یبسته بند یها روش -3

تراز باال،  یپسماندها یو نگهدار یساز

 پرتوها یینمتوسط و پا

مشخصات انواع پسماندهای رادیواکتیو )جامد،   -1

مایع و گاز( تراز باال، متوسط و پایین را از یگدیگر 

 اید.تفکیک نم

اصول و مالحظات روش های جمع آوری، دفع،  -2

 بسته بندی، حمل و نقل و انبار سازی را توضیح دهد.

 شناختی
 

 6و  3، 1
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

ه روش مقایس مورد در تحقیق

های جمع آوری و دفع 

پسماندهای رادیواکتیو در 

 جهان و ایران

 5پاسخگویی به تعداد 
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما

90 

  حفاظت در برابر پرتوها، انتشارات دانشگاه اصفهان ی(، مبان1376) ینحمد حسم یکردار صمد، نادر / راستی انتشارات فن آوران یونیزان، یپرتوها یبهداشت ی(، جنبه ها1388) یکاوسمحسن، ازره ک یمنظم محمد رضا، کارچان  :منابع

 فاضالب های رادیواکتیو اقدامات بهداشتی در ارتباط با بیان  هدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 
 

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

رس قادرخواهد د یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 
 درس، روش ارزیابی و ...( مقدمه )معرفی

 زا تیویواکراد یفاضالب هامثال هایی از   ابتدا

 سوال دانشجویان دیدگاه

 .شود می

این  رئوس با اختصاصی )متناسب اهداف

 جلسه(

  مشخصات فاضالب های رادیواکتیو -1

 منابع تولید فاضالب های رادیو اکتیو -2

 روش های دفع فاضالب های رادیواکتیو -3

 

مشخصات فاضالب و منابع فاضالب های    -1

 را نام ببرد. رادیواکتیو

ع فاضالب های رادیواکتیو را شرح ای دفروش ه -2

 دهد.

 

 شناختی
 

 6و  3، 1
 کنفرانس

 سخنرانی

 بحث گروهی

 اسالید پاورپوینت

 سامانه نوید

اپلیکیشن های کتابخانه 
 باما و امتحان باما

 

 و بحث در شرکت

 سواالت به پاسخ

مقایسه روش  مورد در تحقیق

های دفع فاضالب در جهان و 

 ایران

 

 5داد پاسخگویی به تع
تست در اپلیکیشن 
 آموزشی امتحان باما
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