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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

       بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:                   بهداشت  دانشکده:

 بهداشت حرفه ای ارشدکارشناسی  تحصیلی: یو رشته مقطع

  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       1 تعداد واحد: در محیط کار حفاظت در برابر پرتوهانام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 حسین ابراهیمی ترتیب حروف الفبا(:مدرسین )به حسین ابراهیمی           مسئول درس:    11تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ت و برگش یجد  یها بیآس جادیتوانند سبب ا یباشند که م یم ونسازی یکار، پرتوها طیآورمح انیاز عوامل ز یکی

سر و کار دارند و  یکه به نحو یقابل درمان، در نزد افراد ریو غ ریناپذ شخ یافراد ایبا پرتو  ان و  درم صیکه جهت ت

دسوواهاه نونسوواز،  یرو یتواند اثرات یم ونسووازی یپرتوها زاز حد مجا شیشووودت تماس با مادارب ند،ینما یمراجعه م

اهر ظ یبعد یممکن است آثار آن در نسل ها ایکل بدن بهذارد  تیو در نها یاعصاب مرکز سامیدساهاه  گوارش، س

صح سافاده  سائل  حفاظت فرد حیشودت ا سب از و موجود در امر حفاظت  ینامه ها نیماررات و آئ تیدر رعا یو منا

سازی یپرتوها امنبعیمولد  یسانامان که درآن دساهاهها ا را ه بیاثرات و آس نیا یادیتا حد ز اواندیقرار دارندم ون

 کاهش دهدت

ت فاکندیدر حفاظت پرتوها ا یناش مهم اواندیدساورالعمل ها توسط کارکنان باپرتو، م نیو کاربرد ا یی،آشنا یلذاآگاه

شند در نا یافراد آگاه نیاگر ا شاه با شا جهیالزم را ندا صح یرفاار بهدا س حیآنها  ست باعث آ  بینبوده و ممکن ا

ساندن به نود و  شخ یبه افراد ایر ساند، گردندت پس  یماریب اندرم ای صیکه جهت ت سافاده از پرتوها ه مجبور به ا

 باشدت یم یالزم و ضرور یافراد امر نیا یآگاه زانیم

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 در برابر پرتوها نیکسب مهارت الزم به منظور حفاظت شاغل

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکسان)منظور

 (تاست که در واقع همان اهداف رفااری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تاسیم شدن به اجزای اناصاصی دهدت اهداف بینابینی

 پرتوها کیزیف یمروری بر مبان -

 (ونسازی ریو غ ونسازیاساانداردهای پرتوهای و  ارهایقانون حفاظت در ماابل اشعه )مع -

 ونسازی ریو منابع پرتوهای غ ونسازیپرتوهای  یو دانل ینارج رییمنابع پرتوگ -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبانی بر تیم)  (PBLیادگیری مبانی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 کار اقدام کنندت طیمنابع مولد پرتو در مح ییکار و شناسا طیمح یابیو نسبت به ارز

 قرار دهدت یابیو مورد ارز یپرتو در منبع را بررس دیتول ندیفرا و

 کار را ارائه دهدت طیراهکار مناسب جهت کاهش مواجهه با پاوها را در مح و

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکاور اسالید  خاه و گچت  وایت برد

 ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   درصد نمره 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد04شرکت فعال در کالس    نمره  درصد04انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Introduction to health physics, Herman Cember, Pergamor press (the last edition) 

 )اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 چاپ نيآخر ،یپرتوشناس دگاهيبهداشت از د کيزیمقدمه ای بر ف
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

اشاغال،  بیکاهش، ضر بیکاهش پرتوها در ماده، ضرا یچهونه 1

 مصرف، بار کار، آساانه دوز بیضر

 حسین ابراهیمی

آن، محاسبات جهت  اتیحفاظ و انواع نصوص یعوامل مؤثر در طراح 2

 ماناسب با نوع پرتو یطراح

 ابراهیمیحسین 

 ینارج رییحفاظ در برابر پرتوگ یایریاصول مد 3

 مرتبط زاتیهای حفاظت فردی و تجه وهیش

 حسین ابراهیمی

همانند  ینارج رییپرتوگ یبا روش های کنارل و بازرس ییآشنا 4

 های فردی و کنارل مارییآشکارسازها، دز

و ( Control Quality, Assurance Quality) تیفیک

 یو صنعا یپزشکدساهاه های 

 و یطیمح شیپا یدانل مارییدز یمواد پرتوزا و مبان سمیماابول

 فردی

 حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی یروش های دفع پسماند و رفع آلودگ 5

 ییویامواج راد فیحفاظت در برابر ط 6

 زریو ل( IR ،UV) یکیحفاظت در برابر پرتوهای اپا

 ........یکیو مکان ونسازیریحفاظت در برابر پرتوهای غ

 حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی یسیغناطو م یکیالکار اییپا ییحفاظت در برابر منابع پرتو ییشناسا 7

 کار طیدر مح ونسازیریپرتوهای غ زییمم 8

 ونسازیریحفاظت فردی در برابر پرتوهای غ

 حسین ابراهیمی

 


