
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14 ساعت:  شنبه        چهار روز:  بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظری نوع واحد:
 

 14 تعداد دانشجويان  :

 مهندس علي پرويزی مهر مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 دقيقه 94مدت كالس: 
مهندس علي پرويزی  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 بيان اهميت درس پرتوها و حفاظت

 
 اهداف جزئی : 

 پرتوها  حيشرت 

 از بهداشت پرتوها انيشناخت دانشجو زانيم يبررس 

  يابيارزش یو روشها یسر فصل درس ،محتو حيتشر 

  درمورد پرتوها و حفاظت در مقابل پرتوها یمقدمه ا 

 كند. انيب را

           مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -راديولوژی كاربردیحفاظت عملي در برابر تشعشع و 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای
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 دقيقه  94   :مدت زمان )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 دوم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 درس: مهندس علي پرويزی مهرمسئول  واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 شناخت پرتوها

 
 اهداف جزئی : 

 دينما حيرا تشر ونسازي ريو غ ونسازي یانواع پرتوها 

           مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای
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    : دقيقه   94مدت زمان:    های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس مقدمه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سوم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 شناخت پرتوهاادامه 

 
 اهداف جزئی : 

 الفا، بتا و گاما یشناخت پرتوها 

 گاز رادون 

 دهد. حيتوض را

 مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردیحفاظت عملي 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 چهارم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 اتم و ساختار آن

 
 اهداف جزئی : 

 دهنده اتم ليتشک یاجزا 

  ساختار اتم 

 شرح دهد. را

           مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -خراساني، داوود اسماعيليزهرا  -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه 94مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 پنجم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مهندس علي پرويزی مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 اتم يواپاش

 
 اهداف جزئی : 

 يهسته ها و انواع واپاش یطبقه بند  

  الفا ، بتا و گاما   دينحوه تول 

  اشعه  دينحوه تولX  و امواج راديويي و ميکروويو و امواج الکترومغناطيس 

  اشعه ها  ديمنبع تول 

 بداند. را

           مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويد امکانات آموزشی :

 منبع درس  :
 مدرس ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ششم جلسه
 

 بهداشت محیطکارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
  زومرهايو ا زوبارهاي، ا زوتونهايا زوتوپها،يشناخت ا

 
 اهداف جزئی : 

 بشناسند رااشعه ها  ديتفاوت آنها و نقش هر كدام  را در تول 

  مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هفتم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظری نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 (Half Time)يکيزيعمرف مهيو ن ييپرتوزا یمعادله ها

 
 اهداف جزئی : 

  ييانواع معادله پرتوزا  

  مضر یاشعه ها ديو نقش آن در تول يکيزيعمر ف مهين 

 را شرح دهد

 مجازیروش آموزش :  

 كامپيوتر = سامانه نويد امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -لومباردینويسنده ماكس اچ  -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:                 مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:              بهداشت:  دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس :  99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:    بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 در معرض خطر تيو جمع يپرتوده

 
 اهداف جزئی : 

   فرقRadiation  وRadioactivity  

   افراد در معرض خطر 

  جذب پرتو  یروشها 

  یريسهم منابع مختلف در پرتوگ 

 دهد. صيرا بداند و تشخ

           مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر = سامانه نويدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 فروهرمجدمترجم فرهاد  -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 
 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 *بخش عملي*

 
 اولجلسه 

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

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری   

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 در برابر پرتوها حفاظت

 اهداف جزئی :

 یريمحافظت در برابر پرتو گ یروشها 

 یروشها  Shi el di ng 

 متوقف شدن هر كدام از پرتوها ینفوذ و امکانات الزم برا زانيم 

 بداند. را               

    مجازیروش آموزش :  

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 درس  : منبع
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دومجلسه 

 بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

 1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 
. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

 گيری انرژی پرتوها واحدهای اندازه

 اهداف جزئی : 

 دز جذب شده و دز معادل را بشناسد و  یواحدها ته،يويواكتيراد یاكسپوز ، واحدها یواحدها
 نقش آنها را در بهداشت پرتوها بداند

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -لومباردینويسنده ماكس اچ  -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سومجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

  ایهسته و حمالت تانفجارحوادث ، 

 اهداف جزئی : 

 یانرژ ديشتاب دهندها در تول 

 یانفجار هسته ا انواع 

 یانفجارات هسته ا ريمناطق تحت تاًث یبند طبقه 

 بشناسد را

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 :منبع درس  
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهارمجلسه 

 اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    بهداشت دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

  اشعه ليزر و اثرات بهداشتي آن

  :اهداف جزئی : 

 زريو انواع ل تيماه  

 زريل يبهداشت یها یبند سطح  

 يدر صنعت و پزشک زريل يكاهش اثرات بهداشت یروشها  

 بداند را

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -برابر تشعشع و راديولوژی كاربردیحفاظت عملي در 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پنجمجلسه 

 آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    بهداشت اوز       گروه دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   نام درس )واحد(  :  بهداشت پرتو ها و حفاظت

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1واحد: تعداد 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

  هدف کلی درس : 

 گاز رادون                

 اهداف جزئی : 

 گاز رادون  ديمنابع تول 

  گاز رادون  يکيولوزياثرات ب 

  رادون  يكاهش اثرات بهداشت یروشها 

 بداند را               
 

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -كاربردیحفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ششمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط     :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 پرويزی مهرمسئول درس:  مهندس  1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 زونساي ريغ یپرتوها

 اهداف جزئی : 

  ميدان مغناطيسي انواع
            الکترومغناطيس روی بدن انساناثرات ميدانهای         

حد مجاز تماس با ميدانهای مغناطيسي          
 و اثرات آنها  BTSدكل های 

 اثرات بهداشتي ليزر
 را بشناسد و توضيح دهد

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 درس  : منبع
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه  94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هفتمجلسه 

 بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 برابر پرتوهابهداشت پرتوها و حفاظت در 

  اهداف جزئی :

  انواع اشعه توليدی در مراكز توليد اشعه بيمارستاني 
  اثرات مضر اين اشعه ها 
  راه های كاهش اثرات اين اشعه ها 

 را بشناسد و توضيح دهد

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -لومباردینويسنده ماكس اچ  -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

 دستگاهای اندازه گيری امواج الکترو مغناطيس

 اهداف جزئی : 

  انواع امواج توليدی در مراكز توليد امواج الکترو مغناطيس 
  انواع دستگاه های اندازه گيری امواج الکترو مغناطيس 
  اثرات مضر اين امواج 
  راه های كاهش اثرات اين امواج 

 را شرح دهد و نام ببرد

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت مقدمه 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99بازنگری : تاريخ تدوين/ 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 ای اندازه گيری اشعه ها و امواجه دستگاه

 اهداف جزئی : 

  انواع دستگاه های اندازه گيری اشعه و امواج در ميحط های كارگاهي 
 كارايي هر كدام از آنها 
  امواجآماده كردن  دستگاه  برای اندازه گيری 

 را شرح و راه اندازی كند

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -بهداشت آشنايي با فيزيک
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
پرويزی مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 شناخت و كار با وسايل سنجش و آشکارسازی پرتوها

 

 اهداف جزئی : 

  انواع دستگاه های اندازه گيری اشعه و امواج در ميحط های كارگاهي 
 كارايي هر كدام از آنها 
  كردن  دستگاه  برای اندازه گيری امواجآماده 

 را شرح و راه اندازی كند

                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 دانشگاه تربيت مدرسترجمه حسيني فردراني انتشارات  -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يازدهمجلسه 

 بهداشت محیط:    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 عملي -نوع واحد: نظری 
 

 14  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

  بازديد از مراكز توليد اشعه بيمارستاني

 اهداف جزئی : 

  ميدان مغناطيسي انواع
. انساناثرات ميدانهای الکترومغناطيس روی بدن   

 حد مجاز تماس با ميدانهای مغناطيسي 
 و اثرات آنها BTSدكل های 

 اثرات بهداشتي ليزر

 را نام برده و توضيح دهد.
                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -راديولوژی كاربردیحفاظت عملي در برابر تشعشع و 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای
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    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوازدهمجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    دانشکده

 1/11/99تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: چهار روز:   بهداشت پرتو ها و حفاظتنام درس )واحد(  :   

 14تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 1تعداد واحد: 

 دقيقه 94مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/99تاريخ تدوين/ بازنگری : 

. 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

  دستگاهای اندازه گيری اشعه ها و امواج

 اهداف جزئی : 

  انواع دستگاه های اندازه گيری اشعه و امواج در ميحط های كارگاهي 
 كارايي هر كدام از آنها 

 را بشناسد و آماده كند.             
                     مجازیروش آموزش :   

 كامپيوتر، سامانه نويد آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -برابر تشعشع و راديولوژی كاربردیحفاظت عملي در 

 1711  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت
 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

    : دقيقه   94مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


