
 

 روزانه سفرم طرح در

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت :عنوان درس  1 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
 یدرس و معرف یبا محتوا ییمقدمه، آشنا :موضوع درس

 یابیو نحوه ارزش یسدوره، روش تدر

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یستز یطحفاظت انسان در برابر آن در مح یبا پرتوها و چگونگ یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهبط حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

با  ییمقدمه، آشنا

 یدرس و معرف یمحتوا

و  یسدوره، روش تدر

 یابینحوه ارزش

 

 :دانشجو باید بتواند

 درس پرتوها یحتشر -1

از  نیاشناخت دانشجو یزانم یبررس -2

 اهبهداشت پرتو

 یشهاو رو یمحتو، سر فصل درس یحتشر -3

 ییابارزش

ها و حفاظت در درمورد پرتو یمقدمه ا -4

 مقابل پرتوها

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 دانش 

 

 

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

 شرکت در بحث 

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   نظیم:تتاریخ 

 

 



 

 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت:  عنوان درس 3و  2 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 :ترم
شناخت و  اتم یواپاش ، اتم و ساختار آن :موضوع درس

 پرتوها

 بهداشت محیط آموزشی: روهگ شناخت پرتوهاو  اتم یواپاش ،تار آنساخاتم و با  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس قهطب حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

  ،اتم و ساختار آن

شناخت و   اتم یواپاش

 پرتوها

 :دانشجو باید بتواند

 تمدهنده ا یلتشک یبا اجزا ییآشنا-1

انواع  و هسته ها یبا طبقه بند ییآشنا-2

  یواپاش

 یرو غ یونساز یپرتوها واعشناخت ان -3

 یونساز

 ا بداندربتا و گاما  الفا ،  یددانشجو نحوه تول-4

 امواج  و Xاشعه  یددانشجو نحوه تول-5

ادیویی و میکروویو و امواج الکترومغناطیس ر

 را بداند

 داندباشعه ها را  یدتول عدانشجو منب-6

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 

 شناختی

 
 

 

 شدان

  نشاد

 

  دانش

 

 دانش 

 دانش 

 

 

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 
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 جلسه 2 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس 4 :جلسه شماره

شت بهدا :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطحم

 (یوستهپ

 پرتوها یانرژ یریگاندازه یواحدها :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه پرتوها یانرژ یریگاندازه یواحدهابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
بعد از  ت هایفعالی

 ریستد

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

 یریگاندازه یواحدها

 پرتوها یانرژ

 :دانشجو باید بتواند

 یاکسپوز ، واحدها یواحدها شجودان

دز جذب شده و دز  یواحدها یواکتیویته،راد

معادل را بشناسد و نقش آنها را در بهداشت 

 پرتوها بداند

 

 شناختی

 

 
 

 

 دانش

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 فانجام تکالی 

 ر و نرم تپیوکام

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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  تکوینی 

 تراکمی 
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2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس وزش:عرصه آم   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس 5 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 یونیزاسیون و اثرات پرتوها :موضوع درس 2 :ترم

 ت محیطبهداش آموزشی: گروه و اثرات پرتوها یونیزاسیونبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 نزما

 «هدقیق»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

و اثرات  یونیزاسیون

 پرتوها

 :دانشجو باید بتواند

 و اثرات آنها یونیزاسیون -1

 پرتوها یو خارج یمنابع داخل -2

 یوبیولوژیبا اصول راد ییآشنا -3

 سانپرتوها به ان یکو ژنت یکاثرات سمات -4

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

  دانش

 نش اد

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس 6 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 کاربرد پرتوها در صنعت و پزشکی :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یکاربرد پرتوها در صنعت و پزشکبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدا)مطالب  وسرئ

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

کاربرد پرتوها در 

  یصنعت و پزشک

 :دانشجو باید بتواند

 یکزشپ ی،شاورزکاربرد پرتو در صنعت، ک

 و ...، 

 یپرتو و بخصوص دستگاهها یکننده ها یدتول

 آنها یو نشت احتمال یولوژیراد

 

 شناختی

 

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 پاورپوینتافزار 

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 هلسج 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس 7 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 آشنایی با مواد رادیو اکتیو :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یواکت یوبا مواد راد ییآشنابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
یرزاد مهدی شدکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 ابی وشیوه ارزشی

 تکمیلیت های فعالی

 یوبا مواد راد ییآشنا

  یواکت

 :دانشجو باید بتواند

  یواکتیورادمواد شناخت  -1

 شرح دهد. یو مصنوع یعیطب یواکتیوراد -2

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

  دانش
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

 بحث در  شرکت

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   م:تاریخ تنظی

 



 

 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس  8 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 تحوالت الزم یرعمر و سا یمهن :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه الزمالت تحو یرعمر و سا یمهنبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 جودانش

 -نهارس -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 یرعمر و سا یمهن

  تحوالت الزم

 :دانشجو باید بتواند

 شریح کند.را تانواع نیمه عمر  -1

و  ، بیولوژیکی و موثریزیکیعمر ف یمهن -2

مضر را شرح  یاشعه ها یدنقش آن در تول

 .دهد

 د.دانا بر ییپرتوزادانشجو انواع معادله  -3

و  یطحبه م یواکتیویتهانتقال راد یزممکان  -4

 به انسان

 

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 

 دانش 

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 رم ر و نکامپیوت

 پوینتزار پاوراف

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   اریخ تنظیم:ت

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت : عنوان درس  9 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 پرتوها ینمجموعه قوان :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه پرتوها ینمجموعه قوانبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 بنیسی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 یابی وشیوه ارزش

 میلیفعالیت های تک

 :دانشجو باید بتواند  پرتوها ینمجموعه قوان

حفاظت در برابر اشعه را  دانشجو فلسفه-1

 بداند

اننشجو قانون حفاظت در برابر اشعه و د -2

 آن را بداند ییاجرا ینامه ها یینآ

حفاظت در  یهپا یانشجو با استانداردهاد -3

 برابر اشعه آشنا باشد

 

 شناختی

 

 اختیشن

 

 شناختی

 

 

 
 

 

 نشدا

 

 دانش

  

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  بع :منا
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

ترجمه ستیون. ب. دوود. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی، ا -3

 1378، دانشگاه تربیت مدرس مدرس حسینی فردارانی

1377شنایی با فیزیک بهداشت، انتشارات نقطه اسماعیلی، داوود، آخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت:  عنوان درس  10 :جلسه شماره

بهداشت  :یرشته تحصیل

 یس)کارشنا یطمح

 (یوستهپ

 یوایزوتوپهاراد :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یوایزوتوپهارادبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهداب )رئوس مطال

 (جزئی

 رفتاری: هدف های

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

 :دانشجو باید بتواند  یوایزوتوپهاراد

 یوایزوتوپهاشناخت راد -1

و  یرانشده در ا یههت یوایزوتوپهایراد -2

 کز استعمال آنهامرا

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

  دانش
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 یتراکم 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

بردی، ترجمه تشعشع و رادیولوژی کار ستیون. ب. دوود. حفاظت عملی در برابرا -3

 1378حسینی فردارانی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس 

1377شنایی با فیزیک بهداشت، انتشارات نقطه اسماعیلی، داوود، آخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد اظتبهداشت پرتوها و حف : عنوان درس  11 :جلسه شماره

بهداشت  :حصیلیرشته ت

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 یاحوادث ، انفجارت و حمالت هسته :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه یاحوادث ، انفجارت و حمالت هستهبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  یسفعالیت های حین تدر دریس:فعالیت های قبل از ت
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

انفجارت و حمالت 

  یاتههس

 :ددانشجو باید بتوان

 یانرژ یدها در توله دهند شناخت شتاب -1

 آن یرتاثو  یشناخت  انواع انفجار هسته ا -2

 انسان یستز یطبر مح

 یرمناطق تحت تاًث یشناخت طبقه بند -3

 یانفجارات هسته ا

 یانفجارات هسته ا یامدهایپ -4

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 
 

 

 دانش

 دانش

  

 نش دا

 

 دانش 
 

 یسخنران 

 و پاسخ پرسش 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

وود. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی، ترجمه داستیون. ب.  -3

 1378ه تربیت مدرس مدرس حسینی فردارانی، دانشگا

1377شت، انتشارات نقطه اسماعیلی، داوود، آشنایی با فیزیک بهداخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت :عنوان درس   12:جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (تهیوسپ

 آن یو اثرات بهداشت یزره لاشع :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه آن یو اثرات بهداشت یزراشعه لبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدا) رئوس مطالب

 (جزئی

 اری:هدف های رفت

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 مانز

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

و اثرات  یزراشعه ل

  آن یبهداشت

 :دانشجو باید بتواند

 آشنا شود یزرو انواع ل یتبا ماهدانشجو  -1

 یزرل یبهداشت یها یبند حدانشجو با سط -2

 آشنا شود

 یکاهش اثرات بهداشت یدانشجو روشها -3

 آشنا شود یدر صنعت و پزشک یزرل

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 
 

 

 دانش

  دانش

 

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 تسواال

  شرکت در بحث

 ها

 الیفانجام تک 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

وود. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی، ترجمه داستیون. ب.  -3

 1378حسینی فردارانی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس 

1377 شنایی با فیزیک بهداشت، انتشارات نقطهاسماعیلی، داوود، آخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 1 مدت جلسه: کالس آموزش: عرصه   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت :عنوان درس 14و  13 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 پرتوها یبا آشکارساز ییآشنا :موضوع درس 2 :ترم

 محیط بهداشت آموزشی: گروه پرتوها یآشکارسازبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

 یبا آشکارساز ییآشنا

 پرتوها

 :دانشجو باید بتواند

بج،  یلمف) شناخت انواع آشکار سازها -1

TLD،  مولر،  یگرک یونیزاسیوناطاقک

 (یقلم یمترو دوز یالسیونسنت

 کاربرد انواع  آشکارسازها -2

 یفرد یتورینگمان -3

 

 شناختی

 

 

 شناختی

 تیشناخ

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

  دانش

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
 ینی تکو 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

یولوژی کاربردی، ترجمه ستیون. ب. دوود. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادا -3

 1378ی فردارانی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس حسین

1377شنایی با فیزیک بهداشت، انتشارات نقطه اسماعیلی، داوود، آخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 2 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :د واحدتعدا بهداشت پرتوها و حفاظت :عنوان درس  16و  15 :جلسه شماره

شت بهدا :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 حفاظت در برابر پرتوهاو   یپرتوده :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه فاظت در برابر پرتوهاحو   یپرتودهبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
ت های بعد از فعالی

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یفعالیت های تکمیل

حفاظت در و  پرتودهی

  پرتوها برابر

 :دانشجو باید بتواند

انشجو بتواند افراد در معرض خطر را د -1

 کند یدسته بند

 داندجذب پرتو را ب یدانشجو روشها-2

 یریهم منابع مختلف در پرتوگدانشجو س -3

 را بداند

ا ر یریمحافظت در برابر پرتو گ یروشها -4

 بداند

 ا بداندر Shielding یروشها -5

متوقف  ینات الزم برانفوذ و امکا یزانم -6

 کدام از پرتوها را بداند.شدن هر 

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 دانش

  

 شناختی

 

 شناختی

 دانش 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم امپیوتک

 نتافزار پاورپوی

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 

وود. حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی، ترجمه داستیون. ب.  -3

 1378حسینی فردارانی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس 

1377شنایی با فیزیک بهداشت، انتشارات نقطه اسماعیلی، داوود، آخراسانی، زهرا،  -4  

 

 جلسه 2 مدت جلسه: کالس :عرصه آموزش   تاریخ تنظیم:

 

 



 

 

 2 :تعداد واحد بهداشت پرتوها و حفاظت :عنوان درس 17 :جلسه شماره

بهداشت  :رشته تحصیلی

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 گاز رادون :موضوع درس 2 :ترم

 بهداشت محیط آموزشی: گروه گاز رادونبا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
د مهدی شیرزادکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس دریس:فعالیت های قبل از ت
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 یی تکمیلفعالیت ها

 :اید بتوانددانشجو ب گاز رادون

 گاز رادون را بداند یددانشجو منابع تول -1

گاز رادون را  یولوزیکیدانشجو اثرات ب -2

 بدانند

 یکاهش اثرات بهداشت یدانشجو روشها -3

 رادون را بداند

 

 شناختی

 شناختی

 

 شناختی

 

 

 
 

 

 دانش

 دانش

  

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

 ر و نرم کامپیوت

 افزار پاورپوینت

 ویدئو پروزکتور 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
1- Salvatom J. A. (2003) “ Environmental engineering and Sanitaion: 

John Wiley. New York 

2- International atomic Energy (IAEA) (1993)” Monitoring Radiation 

Protection “ IAEA, Vienna. 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   اریخ تنظیم:ت

 

 

 


