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 بهداشت پرتوها
 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:                                        بهداشت   دانشکده:

 بهداشت حرفه ایکارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع    

   واحد عملی  5/0 نظریواحد  5/1د:نوع واح واحد   2  تعداد واحد:   بهداشت پرتو ها نام درس:

                                                     فیزیک اختصاصی  یش نیاز:پ

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:  12- 10 : ساعت     یکشنبه       :روز            زمان برگزاری كالس: 

 دكترشهرام وثوقی:مدرس   دكتر شهرام وثوقیمسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( :درسشرح 

پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی كه به صورت امواج یا ذرات در خالء یا در محیط مادی منتشر 

می شود. بطور ساده پرتوها را می توان انرژی عبوری تعریف كرد. برخی از پرتوها دارای جرم و 

ر ماده هستند. پرتوها به دو بعضی فاقد آن می باشند و با توجه به میزان انرژی، دارای قدرت نفوذ د

پرتوها دسته پرتوهای یونیزان )یونساز( و پرتوهای غیر یونیزان )غیر یونساز( طبقه بندی می شوند. 

د و پایش فردی و محیطی این عامل نیز به نزیان آور محیط كار قرار می گیرفیزیکی عوامل در گروه 

قانون كار و مواد  25، 22، 55در مواد طور كامل از سوی قوانین در كشورمان حمایت می شود و 

قانون تامین اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم این حمایت ها وجود دارند.  20و  55

آسیب های زیست شناختی پرتوها، به اثرات زورس و دیررس تقسیم بندی شده اند. از جمله اثرات 

ان اثر روی سلول و دستگاههای زودرس، كه پس از تابش مقدار حاد پرتو بروز می كند، می تو

نام برد. اثرات دیررس، ماهها و یا سالها پس از  …گوناگون مانند دستگاه خونساز، دستگاه گوارش و 

تابش مقدار زیاد و یا كم به وجود می آیند. از جمله این اثرات می توان از سرطانزایی، ایجاد آب 

 .برد مروارید، اختالالت جنینی و كوتاه شدن عمر را نام

  
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 .  دانشجویان با بهداشت پرتوها و حفاظت در برابر پرتوها آشنا شوند

 روشهای و  بهداشتی پرتوها مختلف یجنبه هادر خصوص الزم  یكسب مهارت هاآشنایی و 
 را بدست آورند.   آنها در محیط كارشناسایی 
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 کلی طرح درس است()در واقع همان اهداف بینابینی:اهداف 

 

 انتظار میرود: از دانشجویان ، پس از گذراندن این درس

 كند. انیآنها را ب یپرتوها، انواع پرتو و طبقه بند -1

و   سیامواج الکترومغناط یبند میو تقس سیامواج الکترومغناط فیط س،یامواج الکترومغناط -2

 كند. انیرا ب سیالکترومغناط یپرتوها دیتول یروش ها

 انیرا ب ونسازی ریغ یو كاربرد پرتوها زوتوپهایا ونساز،ی ریغ یانواع پرتوها ونساز،ی ریغ یپرتوها -3

 كند.

فرابنفش، كاربرد  یپرتوها یکیولوژیاثرات ب فرابنفش،  یپرتوها فیفرابنقش، ط یپرتو ها -4

 فرابنفش را شرح دهد. یفرابنفش، حفاظت در برابر پرتوها یپرتوها

پرتو مادون قرمز و حفاظت  یکیولوژیمادون قرمز، اثرات ب یپرتوها فیمادون قرمز، ط یپرتوها -5

 مادون قرمز را شرح دهد. یدر برابر پرتوها

 كند. انیرا ب ییویامواج راد فیط ،ییویامواج راد و،یکروویامواج ما -6

را  ییویو راد ویووکریامواج م یکیولوژیاثرات ب و  ییویو راد ویکروویامواج م یکیولوژیاثرات ب -7

 شرح دهد.

 را شرح دهد. ییویو راد ویکروویحفاظت در برابر امواج م -5

 كند. انیاصول انتشار پرتو آلفا، بتا و گاما را ب -2

و  یمصنوع تهیویواكتیراد ،یعیطب تهیویواكتیانواع مواد پرتوزا، راد یو طبقه بند تهیویاكت ویراد -10

 كند انیرا ب ویواكتیراد یسر ایخانواده 

 را شرح دهد. یصنعت و كشاورز ،یدر پزشک ونسازی یكاربرد پرتوها -11

و  یدوزجذب تیكم ،ییپرتوزا یریاندازه گ یواحدها ،ییپرتوزا یریاندازه گ یو واحدها تهایكم -12

 .دینما انیدوز معادل را ب تیكم
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 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

یاااادگیری مبتنااای بااار            (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

در طی به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسايل کمک آموزشی )اورهد ، کامپیوتر، ديتاپروژکتور( تئوری آموزش 

 شانزده جلسه دو ساعته برگزار می گردد.   

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور در جاسات آموزشی  و شركت فعال در بحث كالسی

 (سخنرانی در كالس ارائه یکو  گزارش  تدوین)ارائه سمینار 

 جستجوی مقاالت و منابع مرتبط با مباحث نظری بیان شده در كالس

 

 

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  ×پروژكتورویدیو   خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 

 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پایان ترم   نمره درصد   30 آزمون میان ترم 

     نمره درصد20 و ارائه سمینار انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی        ایچندگزینه         پاسخ كوتاه    × تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

صورت خواهد گرفت.  ارزشیابی تراكمی )در پایان ترم( با برگزاری امتحان بصورت كتبی 

از نمره  %20) با و انجام وظایف محوله سمینار سواالت بصورت تشریحی خواهد بود. همچنین ارایه 

 درصد از كل نمره را خواهد داشت. % 30 نیز ترم میان امتحان  كل ( الزامی است.
 

 

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 

 :منابع انگلیسی -

 

 Introduction to Health Physic, Berman Cember 

 

 

                                                    اينترنتی

 

 www.osha.gov/SLTC/radiationionizing/ 

 www.ccohs.ca/topics/hazards/physical/radiation/  
 www.ilo.org/safework/areasofwork/radiation-protection/lang--en/index. 

 

 منابع فارسی:

 ینجم آبادانتشارات دانشگاه شیراز  -، دكتر هوشنگ محمدی فیزيک و آثار زيست شناختی پرتوها،  

 محمد ابراهیم ابوكاظمی مركز نشر دانشگاهی  – آشنايی با فیزيک بهداشت از ديدگاه پرتوشناسی

 تهران

 انتشارات دانشگاه تهرانمصباح  الف –و بهداشت آنها ونسازي یپرتوها ، 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 تعريف و طبقه بندی انواع پرتوها 1

 پرتوهامقدمه ای درمورد پرتوها و حفاظت در مقابل 

 

 دكتر وثوقی

 

 دكتر وثوقی معرفی انواع پرتوهای الکترومغناطیس و غیر يونساز 2

 دكتر وثوقی پرتوهای فرابنفش 3

 دكتر وثوقی پرتوهای مادون قرمز 4

 دكتر وثوقی امواج مايکروويو و راديويی 5

تشعشعات ، کنترل پرتوهای مادون قرمز و ماوراء بنفش 6

 راديويی  و مايکروويو

 دكتر وثوقی

 دكتر وثوقی اشعه لیزر و اثرات بهداشتی آن 7

 معرفی و انواع پرتوهای يونساز 8

 شناخت پرتوهای الفا، بتا و گاما

 

 در محیط و انتشار پرتوهای يونساز نحوه تولید  الفا ، بتا و گاما  9

 

 دكتر وثوقی

 (Half Time)یکيزیعمرف مهینمعادله های پرتوزايی و  11

 

 دكتر وثوقی 

کاربرد پرتوهای يونساز و راديوايزوتوپها در پزشکی، صنعت و  11

 کشاورزی 

 دكتر وثوقی

 واحدها و مقادير مجاز پرتوهای يونساز   12

واحدهای اکسپوز ، واحدهای راديواکتیويته، واحدهای دز 

 جذب شده و دز معادل و نقش آنها در بهداشت پرتوها 

 

 دكتر وثوقی

 ارزشیابی پرتوهای يونساز در محیط کار روش های 13

 شناخت انواع آشکار سازها
 کاربرد انواع  آشکارسازها

 مانیتورينگ فردی

 دكتر وثوقی

 دكتر وثوقی در مواجهه با آنها تيريو مد ونسازي یمجاز پرتوها زانیم 14

 محافظت در برابر پرتو گیری  کلی  روشهای 15

  Shieldingروشهای 

 دكتر وثوقی
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  پرتوها .شدن میزان نفوذ و امکانات الزم برای متوقف 

 
ارائه سمینار توسط  اثرات سوء و نحوه تماس افراد شاغل با مواد راديو اکتیو 16

 دانشجویان

 

 

 

 

 

 

/ 


