
 
 

 

 

   (lesson Plan)روزانه  رح درس  ط

 جلسه اول 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 17/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 انواع پرتوها  هسته؛ تعريف و ساختار اتم و مروری بر:  جلسهعنوان 

 انواع پرتوها هسته؛ تعريف و ر اتم واساختآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 :   اختصاصیاهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .عريف نمايدتبه دقت  يساختار اتم و هسته را بدون منبع و به تنهاي -

 .دهد توضيحبهداشت پرتوها را بهطور مختصر و به تنهايي  -

 . بندی نمايد دقت طبقه  انواع پرتوها را بدون کمک به -

 * ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 پروژه                         /         *فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10    :مدت زمان :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 دوم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 24/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 الکترومغناطيس  آلودگي و غيريونيزان؛ پرتوهای يونيزان شناخت بهاشت تاريخچه و:  جلسهعنوان 

 الکترومغناطيس آلودگي و غيريونيزان؛ پرتوهای يونيزان شناخت بهاشت تاريخچه وآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 پایان کالس بتواند: انتظار می رود دانشجو در 

 .پرتوهای يونيزان را بدون منبع و به تنهايي به دقت تعريف نمايد -

 .دهدتوضيح منابع انتشار امواج الکترومغناطيس در شرايط خانه را به تنهايي تا  -

  .منابع انتشار امواج الکترومغناطيس در شرايط اداری را به تنهايي بيان نمايد -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 سومجلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1401/ 1/12 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 تابش های زمينه  فرابنفش؛  فروسرخ، امواج ماکروويو، و غيريونيزان؛  پرتوهای يونيزان دوزيمتری:  جلسهعنوان 

تابش های   فرابنفش؛  فروسنرخ،  امواج ماکروويو،  و غيريونيزان؛  پرتوهای يونيزان دوزيمتری آشننايي با:    جلسهههدف کلی 

 زمينه

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .نمايد  بيانواحد های اندازه گيری پرتوهای يونساز را به تنهايي و به دقت  -

 .نمايد بيانواحد های اندازه گيری پرتوهای غير يونساز را به تنهايي و به دقت  -

 .يدبازگو نما کميت های مرتبط با پرتودهي و پرتوگيری را به تنهايي  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 8/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و مصنوعي  پرتوزايي طبيعي مصنوعي پرتوها؛  منابع طبيعي و :  جلسهعنوان 

 و مصنوعي   پرتوزايي طبيعي پرتوها؛ مصنوعي  منابع طبيعي وآشنايي با انواع :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .چگونگي محاسبه نيمه عمر و ثابت تجزيه پرتوهای يونساز را به تنهايي و به دقت بيان نمايد -

 .منابع طبيعي پرتوها را بدون کمک و به دقت نام ببرد -

 . بيولوژيکي را به تنهايي توضيح دهدتفاوت نيمه عمر فيزيکي و  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پنجم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 12/1401/ 15 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بر موجودات زنده  پرتوها مکانيسم و اثرات هسته ای؛ بيان حوادث:  جلسهعنوان 

 بر موجودات زنده پرتوها مکانيسم و اثرات هسته ای؛ حوادثآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .حداقل يکي از وقايع هسته ای مهم را بدون کمک توضيح دهد -

 .انواع اثرات قطعي و احتمالي مواجهه با پرتوها را به طور کامل و به تنهايي شرح دهد -

 .توضيح دهدي تنهاياثرات شيميايي پرتوها بر بدن را به  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 22/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 محيط زيست  راديوايزوتوپ در  مسير حرکت نايونيزان با ماده؛  يونيزان و واکنش پرتو :  جلسهعنوان 

 محيط زيست راديوايزوتوپ در مسير حرکت نايونيزان با ماده؛ يونيزان و واکنش پرتوآشنايي با  :  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .دهدتوضيح واکنش پرتو يونيزان با ماده را به تنهايي  -

 .طور کامل شرح دهد واکنش پرتو نايونيزان با ماده را بدون کمک به -

 . راديوايزوتوپ در محيط زيست را بدون کمک به طور کامل توضيح دهدمسير حرکت  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 14/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پزشکي و کاربرد آن در  راديوايزوتوپ ها پزشکي؛ يونيزان در کاربرد پرتوهای:  جلسهعنوان 

 پزشکي و کاربرد آن در راديوايزوتوپ ها پزشکي؛ يونيزان در کاربرد پرتوهایآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .کاربرد پرتوهای يونيزان در پزشکي را بدون کمک بيان نمايد -

 .ها )پرتو گاما( در پزشکي را بدون کمک بيان نمايد کاربرد راديوايزوتوپ -

 .ها )پرتو ايکس( در پزشکي را به تتهايي شرح دهد راديوايزوتوپکاربرد  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1402/ 21/1 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انواع دوزيمترها  مکانيسم های غير يونيزان؛ يونيزان و دريافت پرتو مقادير مجاز:  جلسهعنوان 

 انواع دوزيمترها مکانيسم های غير يونيزان؛ يونيزان و دريافت پرتو مقادير مجازآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .حدود مواجهه شغلي پرتوهای يونساز را بدون کمک تعريف نمايد -

 .حدود مواجهه شغلي پرتوهای غيريونساز را بدون کمک بيان نمايد -

 . مکانيسم يکي از دوزيمترها را بدون کمک توضيح دهدحداقل  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 28/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پرتوکار  کنترل سالمت بيمارستان، حفاظت در:  جلسهعنوان 

 پرتوکار کنترل سالمت بيمارستان، حفاظت در آشنايي با:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .اصول حفاظت در مرکز راديوتشخيصي را بدون منبع و به دقت تعريف نمايد -

 .حداقل يکي از اصول حفاظت در مرکز راديودرماني را بدون کمک توضيح دهد -

 . توضيح دهدحداقل يکي از اصول کنترل سالمت پرتوکار قبل از استخدام را بدون کمک  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 دهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1402/ 11/2 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نگهداری پسماند راديواکتيو؛ روش پسماند آوری و دفع جمع:  جلسهعنوان 

 نگهداری پسماند راديواکتيو؛ روش پسماند جمع آوری و دفعآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .آوری و دفع پسماند راديواکتيو را بدون کمک توضيح دهد نحوه جمع -

 .توضيح دهد روش نگهداری پسماند تراز باال را به تنهايي و به دقت -

 .تنهايي و به دقت تعريف نمايدروش نگهداری پسماند تراز پايين را به  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 يازدهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 18/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پرتو غير يونيزان  حفاظت در برابر راديواکتيو؛ روش فاضالب روش دفع:  جلسهعنوان 

 پرتو غير يونيزان حفاظت در برابر راديواکتيو؛ روش فاضالب روش دفعآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .تنهايي تعريف نمايد و به پفع فاضالب راديواکتيو را بدون منبع در شرايط بيمارستان به دقت دروش  -

 .يونيزان فرابنفش را بدون کمک توضيح دهدغيرهای حفاظت در برابر پرتو  وشرحداقل يکي از  -

 . ونيزان فروسرخ را بدون کمک نام ببردغيري های حفاظت در برابر پرتو  حداقل يکي از روش -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 25/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 روش حفاظت در برابر پرتو يونيزان پزشکي، صنعتي و راديواکتيو  : جلسهعنوان 

 يونيزان پزشکي، صنعتي و راديواکتيو روش حفاظت در برابر پرتو آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .به تنهايي تعريف نمايدو درستي  کاربرد فيلم بج برای حفاظت پرتوکار در مرکز درماني را به -

 .تعريف نمايدبه تنهايي و  درستي  روش حفاظت در برابر پرتويونيزان در مرکز صنعتي را به -

 .به تنهايي تعريف نمايدو روش حفاظت در برابر پرتويونيزان در مرکز راديواکتيو را بهدرستي  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 ( طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت    و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )  منبع درس :

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 سيزدهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1/3/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 راکتور هسته ای  راديولوژيکي کنترل راديونوکلئوتيدها؛ مهاجرت و انتقال :  جلسهعنوان 

 راکتور هسته ای راديولوژيکي کنترل راديونوکلئوتيدها؛ مهاجرت و انتقالآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .به تنهايي تعريف نمايدو درستي  مهاجرت راديونوکلئوتيد استرانسيم را به -

 .تنهايي توضيح دهدبه و درستي  ای را به نحوه کنترل راديولوژيکي قبل از احداث راکتور هسته  -

 . به تنهايي توضيح دهدو درستي  ای را به نحوه کنترل راديولوژيکي بعد از احداث راکتور هسته

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1402/ 8/3 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پرتوها  وسائل سنجش شناخت و کار با :  جلسهعنوان 

 پرتوها وسائل سنجشبا  و کار آشنايي:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو در پایان کالس بتواند: انتظار می رود 

 .به تنهايي انجام دهد ودرستي  گيری ميدان الکتريکي امواج موبايل را به اندازه -

 .به تنهايي انجام دهدو گيری امواج فروسرخ را بهدرستي  اندازه -

 . به تنهايي انجام دهدو درستي  گيری پرتو ايکس را به اندازه -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 پانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1402/ 8/3 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 گاز رادون :  جلسهعنوان 

  آشنايي با ويژگي های گاز رادون:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 . منابع توليد گاز رادون را بداند -

 .بداند  يکي گاز رادون راژاثرات بيولو -

 . رادون را بداند  های کاهش اثرات بهداشتي روش -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی  / مهندسی بهداشت محیط  مقطع/رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:         بهداشت: هدانشکد

 1402/ 8/3 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         دوشنبهروز:      بهداشت پرتوها و حفاظت نام درس )واحد(  :  

 کارگاهي-نظری نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کنفرانس و رفع اشکال :  جلسهعنوان 

  رفع اشکال:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 اشکاالت مربوط به درس را با کمک همکالسي خود رفع نمايد. -

 نفرانس علمي هود را ارائه دهد. ک -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 17- 88، فصل اول صفحه 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار کليا منبع درس:
Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering979-1044حه ، صف7ل  ، فص 

 دقيقه   10مدت زمان:     :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   5مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه هفدهم 

 امتحان پايان ترم 


