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 معرفی درس:

مي توان    از جمله اين صنايع و فعاليت ها   . هاي مختلف كاربرد دارند  يونساز در علوم و فعاليتدر عصر حاضر پرتوهاي  

مختلف علوم پزشكي و ...اشاره نمود. امروزه علم فيزيك خدمات بسيار بزرگي    يبه صعنت، توليد نيرو، شيمي، شاخه ها

ها و همچنين درمان  شخيص انواع بيماريرا به پزشكي تشخيصي و درماني نموده است بطوريكه پرتوهاي يونساز در ت

آنها بطور گسترده كاربرد دارد. با توجه به اينكه پرتوهاي يونساز مانند يك شمشير دولبه بوده و در صورت عدم استفاده  

ها مي تواند براي سالمتي كاركنان و بيماران خطر ناك باشد لذا رعايت اصول بهداشتي و حفاظتي در   صحيح از آن

ساختار اتم، مكانيسم واپاشي، نحوه توليد و در اين درس با پرتو هاي يونساز ضروري و اجتناب ناپذير است.  مراكز كار

حركت مسير  و  اثرات  زنده،  موجودات  و  فرد  بدن  بر  آن  بيولوژيكي  اثرات  غيريونيزان،  و  يونيزان  پرتو   انتشار، 

ان و غيريونيزان، روش كنترل و حفاظت در برابر پرتو  راديوايزوتوپها در محيط زيست، مقادير مجاز دريافت پرتو يونيز

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:     مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:        بهداشت دانشکده : 

 2 :  تعداد واحد  و حفاظت بهداشت پرتوها :  نام درس

 كارگاهي  -نظري  نوع واحد :

 8-10دوشنبه روز و ساعت برگزاري كالس:    فيزيك عمومي پيش نياز:

 212دانشكده بهداشت كالس  مكان برگزاري:

                                                  دكتر زهرا شمسي زاده مسئول برنامه :

  z_shamsizadeh69@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي:                                                        52519273شماره تماس دانشكده:  

                     مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر زهرا شمسي زاده   

  z_shamsizadeh69@yahoo.com آدرس پست الكترونيكي:                                                       52519273شماره تماس دانشكده:   

 دكتر زهرا شمسي زاده تهيه و تنظيم : 

 11/11/1401تاريخ تدوين/ بازنگري: 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



  اثرات آن و راهكارهاي كاهش و پيشگيري از اثرات تدريس خواهد  يونيزان و غيريونيزان، آلودگي الكترومغناطيسي و

 .شد

 
 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 

 

 مروري بر ساختار اتم و هسته، مكانيسم هاي واپاشي -

 تعريف انواع پرتوها  -

 تاريخچه و شناخت پرتوهاي يون ساز و غير يونساز  -

 ترونغناطيسي در منابع انتشار در محيط هاي اداري و منازلكآلودگي ال -

 اثرات امواج الكترومغناطيس بر انسان  -

 تابش هاي زمينه اي و طبيعي پرتوهاي يونيزان و غير يونيزان  -

 منابع طبيعي و مصنوعي پرتوها  -

 وتوپها، ايزوتونها ، ايزوبارها و ايزومرها شناخت ايز -
 ( Half Time) يكيزيعمرف مهينمعادله هاي پرتوزايي و  -

 پرتودهي و جمعيت در معرض خطر  -

 حفاظت در برابر پرتوها  -

 ايهسته  و حمالت  تانفجار، حوادث -

 اشعه ليزر و اثرات بهداشتي آن  -

 گاز رادون -

 پرتوهاي غير يونساز -
 بهداشت پرتوها و حفاظت در برابر پرتوها   -

 آشنايي با دستگاهاي اندازه گيري امواج الكترو مغناطيس   -

   بازديد از مراكز توليد اشعه بيمارستاني -

 آشنايي  دانشجويان با بهداشت پرتوها و حفاظت در برابر پرتوها   -

 آشنايي با دستگاهاي اندازه گيري اشعه ها و امواج  -

 

 ف کلیاهدا ❖

 

 انواع پرتوها  تعريف وساختار اتم آشنايي با 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نمايد تعريفبه دقت  يساختار اتم و هسته را بدون منبع و به تنهاي -

 .دهد توضيحطور مختصر و به تنهايي تا  بهداشت پرتوها را به -

 . نمايد بنديطبقه دقت  انواع پرتوها را بدون كمك به -

 



 هدف کلی ❖

 الكترومغناطيس  آلودگي و غيريونيزان؛ پرتوهاي يونيزان شنايي با نكات بهاشتآ

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نمايدتعريف پرتوهاي يونيزان را بدون منبع و به تنهايي به دقت  -

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

 .نمايدبيان منابع انتشار امواج الكترومغناطيس در شرايط اداري را به تنهايي تا   -

 هدف کلی ❖

 و مصنوعي  پرتوزايي طبيعي مصنوعي پرتوها منابع طبيعي وشنايي با آ

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

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

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

 دهد. توضيح تفاوت نيمه عمر فيزيكي و بيولوژيكي را به تنهايي  -

 

 روش آموزش  ❖
 

 حضوری                   مجازی                                  ترکیبی                            

 شرايط اجراء 

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ، وايت برد ماژيک كامپيوتر ، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  ▪

 

   :منابع درسي   ❖

 خير   بلي  ◼ در نظر داريد؟  درسي دانشجويان به عنوان منبعخاصي براي معرفي به مقاله /آيا كتاب 

 : در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد  •

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي صفحات و  فصل 

 مطالعه مشخص شده براي 

 88-17ل، صفحه فصل او 1391حسيني، انتشارات خانيران، ت بهداشت محيط، مهندس هوشيار كليا

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering   تا  979، صفحه 7فصل

1044 
 



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسي دانشجويان 

 به مقاله

  

  
 

در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را   فايل ، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفي كنيد   منبع درسيفوق يا به تنهايي به عنوان  

 ضميمه نماييد: 

 
 و ... است.  هاي ديگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ،  يجزوه، فيلم آموزشاساليد پاور پوينت، منظور  *

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های   ❖

 خير   بلي  ◼  ايد؟ آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 شد. متعاقبا اعالم خواهد  تستي و تشريحي  بهداشت پرتو ها و حفاظت  1

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 كنندگان تهيه
 توضيحات 

آماده بودن فايل  

 اري ذ براي بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

 طول ترم   ف يتكال ▪

 

 پروژه درسي  ▪

 خير    بلي   ◼  ايد؟در نظر گرفتهميان ترم  /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:            

هدف از اين تكليف    درمورد يكي از موضجوعات مرتبط با بهداشجت پرتوها كنفرانس علمي ارا ه نمايد.دانشججو بايد در 

 مي باشد. پرتوهاآشنايي دانشجو با جنبه هاي مختلف بهداشت 

 ارزشیابي دانشجویان ❖

 بارم نمره  ارزشیابی  موارد

 نمره  6 آزمون ميان ترم 

 نمره  10 آزمون پايان ترم 

 نمره  2 شركت فعال در كالس و حضور و غياب 

 نمره  2 تكاليف و ساير فعاليت ها 

 

 مقررات  ❖

                                         10: حداقل نمره قبولي ▪

                      قوانين آموزش: مطابق تعداددفعات مجاز غيبت در كالس ▪

 

 

 

 

 

 

 شماره 
عنوان  

 تكليف
 شرح تكليف

مهلت پاسخ  

 توسط

 دانشجويان 

مهلت فيدبك  

مدرس  توسط  

هدف از ارا ه 

 تكليف

 حل تمرين 1

پاره بنابر ارزيابي دانشججو و شناخت از فهم مطالب در پايان 

اي از جلسججات تكليف درسججي بجه صججورت حجل تمرين در 

 اختيار دانشجو قرار داده خواهد شد

 يك هفته 

يك هفته از  

تاريخ 

پاسخوگي 

 دانشجو 

فهم و تسلط 

بيشتر بر  

 مطالب درسي



 بهداشت پرتوها و حفاظت  درس زمانبندي جدول

 مدرس موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاريخ ارا ه 
نحوه 

 ارائه 

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

17/11/1401 8-10 

 مروري بر

 ساختار اتم و 

 هسته؛ تعريف و 

 انواع پرتوها

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

24/11/1401 8-10 

 تاريخچه و 

 شناخت بهاشت

 پرتوهاي يونيزان 

 و غيريونيزان؛ 

 آلودگي

 الكترومغناطيس 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 پاورپوينتافزار 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

1/12 /1401 8-10 

 دوزيمتري 

 پرتوهاي يونيزان 

 و غيريونيزان؛ 

 امواج ماكروويو،

 فروسرخ،

 فرابنفش؛

 تابشهاي زمينه 
 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

8/12 /1401 8-10 

 منابع طبيعي و 

 مصنوعي پرتوها؛ 

 پرتوزايي طبيعي 
 و مصنوعي

 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 
 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس
 آزمون پايان

 ترم

15/12/1401 8-10 

 بيان حوادث

 اي؛ هسته

 اثرات مكانيسم و 

 پرتوها

 موجودات زنده  بر
 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

22/12/1401 8-10 

 واكنش پرتو

 يونيزان و 

 نايونيزان با ماده؛

 مسير حركت

 راديوايزوتوپ در 

 محيط زيست 

 زاده دكتر زهرا شمسي  

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

14/1 /1402 8-10 

 كاربرد پرتوهاي

 يونيزان در

 پزشكي؛

ها  راديوايزو توپ  

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 پاورپوينتافزار 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم



 وكاربرد آن در 

 پزشكي

21/1 /1402 8-10 

 مقادير مجاز 

 دريافت پرتو

 يونيزان و 

 غير يونيزان؛ 

 مكانيسم هاي 

 انواع دوزيمترها 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 
 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس
 پايانآزمون 

 ترم

28/1 /1402 8-10 

 حفاظت در 

 بيمارستان،

 كنترل سالمت

 پرتوكار

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

11/2 /1402 8-10 

آوري و   جمع

 دفع 

 پسماند 

 راديواكتيو؛ روش 

 نگهداري پسماند

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

18/2 /1402 8-10 

 روش دفع 

 فاضالب 

 راديواكتيو؛ روش 

 حفاظت در برابر

 پرتو غير يونيزان 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

25/2 /1402 8-10 

 روش حفاظت در 

 برابر پرتو يونيزان 

 پزشكي؛ صنعتي

 و راديواكتيو 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

1/3/1402 8-10 

  مهاجرت و انتقال

 راديونوكلئوتيدها؛

 كنترل

  راديولوژيكي

 راكتور هسته اي 

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

 دكتر زهرا شمسي زاده  گاز رادون  8-10 8/3/1402

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

22/3 /1402 8-10 
كنفرانس و رفع 

 اشكال 
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 
 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس
 آزمون پايان

 ترم

    دكتر زهرا شمسي زاده  پايان ترمامتحان  -  - 



 


