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  (Course Plan)طرح دوره

 نيمسال دوم  :تاريخ ارائه درس 1399 -1400:   سال تحصيلي

 مهندس امير ناصر علي بيگي: نام مدرس کارشناسي پيوسته بهداشت محيط  :رشتهمقطع/ 

 نفر   21 :تعداد دانشجو بهداشت پرتوها و حفاظت :   )واحد( درسنام 

 دوم  : ترم
  21 -ساعت کارگاهي  25نظری،   ساعت  26:   تعداد جلسات / مدت کالس

 جلسه
 

 edition, Wiley th1. Salvato (2003), Environmental Engineering and sanitation, 5                                                                     منابع درس:

2. Konya Josef, Nagy Noemi M(2012), Nuclear and Radiochemistry, Elsevier. 

 مدرس  ت يانتشارات دانشگاه ترب يفردران ينيترجمه حس  -ی کاربرد یولوژيدر برابر تشعشع و راد ي حفاظت عمل -3

 1377   -انتشارات نقطه  -يلي داوود اسماع ،ي زهرا خراسان  -بهداشت  کي زيبا ف يي آشنا -4

 فروهرمجد مترجم فرهاد  -یماکس اچ لومبارد  سندهينو -یهسته ا ي در پزشک یپرتو ي منيا -5

 لپ تاپ : امکانات آموزشي

 :  مطالب درسکلي رئوس 
انسان و   بر  آنها  اثرات بیولوژیکی  انتشار پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان،  و  واپاشی، نحوه تولید  اتم، مکانیسمهای  این درس ساختار  اثرات و مسیرهای حرکت  در  موجودات زنده، 

ز دریافت پرتوهای یونیزان و غیریونیزان، روشهای کنترل و حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و غیریونیزان، آلودگی الکترومغناطیسی و  در محبط زیست، مقادیر مجارادیوایزوتوپ ها  
 اثرات آن و راهکارهای کاهش و پیشگیری از اثرات تدریس می گردد.  

با منابع پرتوزای يونيزان و غيريونيزان  :هدف کلي درس طبيعي و مصنوعي، اثرات بيولوژيکي، نحوه دوزيمتری، حفاظت در برابر آنها و    دانشجويان در اين درس 

 روش های آشکارسازی و اندازه گيری آنها آشنا مي گردند. 

 و انجام بازديدهای الزم  تدريس تئوری مباحث و آموزش عملي در آزمايشگاه روش آموزش:
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 اجرای درس: شيوه

 مقدمه  ▪

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ   ▪

 جمع بندی  ▪

 دقيقه  15مدت زمان :   

 دقيقه  45مدت زمان :   

 دقيقه  15  مدت زمان :   

      دقيقه 15مدت زمان : 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 %75پايان نيمسال ميان ترم و امتحان کتبي  

 %25گزارشات بازديدها و فعاليت های عملي  

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
سايل کمک و روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

20/11/99 
 لپ تاپ  پرسش و پاسخ  ،یسخنران مروری بر ساختار اتم و هسته

 شناختی
یادگیری ساختار اتم و هسته، مکانیسم های واپاشی و انرژی و  

 واحد آن توسط دانشجو 

27/11/99 
  یو شناخت پرتوها خچهیانواع پرتوها، تار  و  فیتعریادگیری  شناختی لپ تاپ  پرسش و پاسخ  ،یسخنران تعریف و انواع پرتوها 

 توسط دانشجویان آنها  یبند م یو نحوه تقس ونسازیریو غ  ونسازی
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04/12/99 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران آلودگی الکترومغناطیسی  لپ تاپ  

 یشناخت
یادگیری آلودگی الکترومغناطیسی و منابع انتشار در محیط  

ناطیس بر انسان و  های اداری و منازل و اثرات امواج الکترومغ

 محیط زیست و راه های پیشگیری از آن توسط دانشجو 

11/12/99 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان   امواج ماکروویو، پرتوهای فروسرخ، اشعه فرابنفش، لیزریادگیری  یشناخت لپ تاپ  

و ... )کمیت ها و واحدها(، تابشهای زمینه ای و طبیعی پرتوهای  

 یونیزان و غیریونیزان توسط دانشجو

18/12/99 

پرسش و پاسخ  ،یسخنران منابع طبیعی و مصنوعی پرتوها  یادگیری پرتوزایی طبیعی و مصنوعی شامل انواع پرتوهای   یشناخت لپ تاپ  

هسته ای، واپاشی، نیمه عمرهای فیزیکی، بیولوژیکی و موثر  

 توسط دانشجو 

25/12/99 
یونیزان و   مکانیسم و اثرات پرتوهای

 غیریونیزان 

پرسش و پاسخ  ،یسخنران یشناخت لپ تاپ   یادگیری مکانیسم و اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی   

 پرتوهای یونیزان و غیریونیزان بر موجودات زنده توسط دانشجو 

16/01/1400 

پرسش و پاسخ  ،یسخنران واکنش پرتوها  یشناخت لپ تاپ   یادگیری واکنش پرتوهای یونیزان و غیریونیزان با ماده و   
 مسیرهای حرکت و آلودگی رادیوایزوتوپها در محیط زیست

 توسط دانشجو 

23/01/1400 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی  یشناخت لپ تاپ   رادیوایزوتوپهای   ،یدر پزشک ونسازی  یکاربرد پرتوهایادگیری  

 اربرد آنها در پزشکی توسط دانشجو مهم و ک

30/01/1400 

پرسش و پاسخ  ،یسخنران مقادیر مجاز دریافت پرتوها  یشناخت لپ تاپ   ی یونیزان و غیریونیزان، پرتوها  افتی مجاز در ریمقاد یادگیری  

مکانیسم های مورد استفاده در دوزیمتری فردی و محیطی 

 توسط دانشجو 

06/02/1400 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران ا حفاطت در بیمارستان ه یشناخت لپ تاپ   مراکز رادیو تشخیصی و  ها  مارستانیحفاطت در بیادگیری  

 رادیودرمانی، کنترل سالمت پرتوکاران توسط دانشجو 

پرسش و پاسخ  ،یسخنران جمع آوری و دفع پسماندهای رادیواکتیو  13/02/1400 یشناخت لپ تاپ   ، در  ویاکتویراد یو دفع پسماندها یجمع آوریادگیری  
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راکتورهای هسته ای، مراکز صنعتی و تحقیقاتی و درمانی، روش  

های بسته بندی، حمل و نقل و انبارسازی و نگهداری  

 توسط دانشجو  پسماندهای تراز باال، متوسط و پایین

20/02/1400 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران روش های حفاظت  یشناخت لپ تاپ   های غیر یونیزان و  در برابر پرتو حفاظت یروش هایادگیری  

  یونیزان پزشکی و پرتوهای یونیزان صنعتی و راکتورهای اتمی

 توسط دانشجو 

27/02/1400 
پرسش و پاسخ  ،یسخنران مهاجرت و انتقال رادیونوکلئیدها  یشناخت لپ تاپ   به هوا، آب خاک و   دها یونوکلئیمهاجرت و انتقال رادیادگیری  

 نشجو گیاه و کنترل رادیولوژیکی محیط توسط دا

03/03/1400 
شناخت و کار با وسایل سنجش و  

 آشکارسازهای پروتوها 

  -روانی لپ تاپ  نمایشی، آزمایشی 

 حرکتی

با دوزیمتر فیلم بج، دوزیمتر قلمی، دوزیمتر   شناخت و کار

  TLD Readerجیبی دیجیتال، دوزیمترهای جیبی آنالوگ، 

 توسط دانشجو 

10/03/1400 
سنجش و   لیشناخت و کار با وسا

 پروتوها  یآشکارسازها

ی شیآزما ،یشینما   -یروان لپ تاپ  

یحرکت  

مولر، کنتور  -کنتور تناسبی، کنتور گایگرشناخت و کار با  

، دوزیمتر گاما و   UV (A, B, C)سنتیالسیون، دوزیمترهای 

 توسط دانشجو  بتا، دوزیمتر گاما و ایکس

17/03/1400 

سنجش و   لیشناخت و کار با وسا

 وها پروت یآشکارسازها

ی شیآزما ،یشینما   -یروان لپ تاپ  

یحرکت  

دوزیمترهای فارمر، اتاقک یونش صفحه موازی، شناخت و کار با  

AD7 Radon detector  دوزیمترهای سطح ،DAP 

meter  دستگاه های سنجش میدان های الکتریکی امواج ،

 توسط دانشجو موبایل

25/03/1400 

سنجش و   لیشناخت و کار با وسا

 روتوها پ  یآشکارسازها

ی شیآزما ،یشینما   -یروان لپ تاپ  

یحرکت  

دستگاه های سنجش امواج مادون قرمز،  شناخت و کار با  

، دستگاه اندازه گیری دوزیمترهای  Cr 39دوزیمترهای رادون 

 نسبی توسط دانشجو 

ی شیآزما ،یشینماسنجش و   لیشناخت و کار با وسا 01/04/1400 شناخت و کار دستگاه آنالیزگز چند کاناله، دستگاه تولید اشعه    -یروان لپ تاپ  
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یتحرک پروتوها  یآشکارسازها  ایکس آزمایشگاهی توسط دانشجو  

08/04/1400 
بازدید از بخش های مرتبط در سازمان 

 انرژی اتمی 

، پرسش و پاسخیشینما یشناخت -  بازدید و یادگیری فرایندهای بخش های مرتبط با سرفصل   

 درس توسط دانشجو 

15/04/1400 
دید از یک بخش رادیولوژی تشخیصی باز

 شامل سی تی اسکن در بیمارستان

 شناختی - نمایشی، پرسش و پاسخ
 توسط دانشجو  طرز کار سی تی اسکن یریادگی و  د یبازد

22/04/1400 
بازدید از یک بخش پزشکی هسته ای و  

 پرتودرمانی در بیمارستان

ندهای انجام شده در بخش پزشکی هسته  ی فرایریادگی و  د یبازد شناختی - نمایشی، پرسش و پاسخ

 توسط دانشجو ای و پرتودرمانی 
 


