
  

 ) بهداشت-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 
  جلسه اول :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  

  و عملی نظری : نوع درس  بهداشت و تغذیه: دانشکده 
 راستاسید حسین دکتر : نام مدرس   بهداشت محیط : رشته / مقطع 

 :تعداد دانشجو   )واحد 2(  تبهداشت پرتوها و حفاظ :  )واحد( درسنام 
 دقیقه 115:  مدت کالس                                                                           دوم:  ترم  

. 

   و اسالیدهای درسی استاد 1387 فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور: منبع درس  

  کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد :ی امکانات آموزش

  آن و کاربردهایپرتوهای غیریونیزان  ،امواج الکترومغناطیس  : عنوان درس 

 خواص و قوانین مربوطه، نحوه تولید ، پرتوهای غیریونیزان و نور ،آشنائی با امواج الکترومغنایس : هدف کلی درس 
 آنکاربردهای آشنائی با و

  :اهداف جزئی 
  
 ، و منابع تولید  آن و نور امواج الکترومغناطیس ماهیت فیزیکیدرک  •
 کاربردهای آنوغیریونیزان، منلبع تولید  یونیزان و پرتوهایشناخت  •
 آشنائی با خطرات و حفاظت در مقابل پرتوهای غیر یونیزان •
 معادالت انرژی و سرعت امواج الکترومغناطیس •
  نور تفرق و تداخل ،ذره ای –نور موجی فرضیات آشنائی با  •
  نور هندسی و کاربرد آن در پزشکیکلیات قوانین  •
 داخلی، پالریزیشن نور دانستن بازتاب •
  در علوم پزشکیو فیبر نوری  کاربرد خواص نورمثالهائی از  •
• 

از  ارائه پاسخ، استفاده مشارکت او در بحث و وبرای داشجو  پرسشیا ایجاد  سخنرانی با اسالید، طرح: روش آموزش 
                                                                      مثالهای کاربردی 

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

 دقیقه  5:    مدت زمان  مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  
 پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

 دقیقه  40:    مدت زمان 
 دقیقه  20:    مدت زمان 
 دقیقه  40:    مدت زمان 

 دقیقه  5:    مدت زمان  نتیجه گیری جمع بندی و  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •

 
 



  

 )بهداشت-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 
 جلسه دوم  :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  

  نظری و عملی : نوع درس  بهداشت و تغذیه: دانشکده 
 دکتر سید حسین راستا: نام مدرس   بهداشت محیط:  رشته / مقطع 

 :تعداد دانشجو   )واحد 2(  بهداشت پرتوها و حفاظت : ) واحد(درس نام 
 دقیقه 115:  مدت کالس                                                                           دوم:  ترم  

 
لیزرها در جراحی ارولوژی ترجمه دکتر راستا، فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور : منبع درس  

 و اسالیدهای درسی استاد   1387

 کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد : امکانات آموزشی 

 )2(و ) 1( پزشکی آنعلوم  لیزرو کاربردهای : عنوان درس 

علوم  ، مشخصات نور لیزرها و قوانین مربوطه، وآشنائی با کاربردهایو تولید آن آشنائی با لیزر: درس هدف کلی 
 حفاظت در برابر آننحوه  پزشکی، خطرات و

 :اهداف جزئی 
 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند

 
 .ر و تفاوت آن با نور طبیعی را توضیح دهدنحوه تولید نور لیز تاریخچه، •
 .آن را بیان کند  یاجزاء لیزر،  خصوصیات وانرژی تولید •
 تفاوت لیزرهای پیوسته و پالسی را بشناسد •
 .خصوصیات نور لیزر را بیان کند •
 .سیستمهای انتقال نور لیزر و نحوه فوکس آن را توضیح دهد •
 .را بشناسد آنو انواع  لیزرها طبقه بندی •
 . مشخصات آن را بیان کند لیزر مهم در علوم پزشکی و صنعت و سه •
 . پزشکی آن را بداندعلوم بر همکنش نور لیزر با بافت و کاربردهای  •
.راتوضیح دهدبرای کاربران ،و کالسهای لیزرمحدودهای خطرات لیزر •

ر بحث و ارائه پاسخ، استفاده از سخنرانی با اسالید، طرح یا ایجاد پرسش برای داشجو و مشارکت او د: روش آموزش 
 مثالهای کاربردی                                                                      

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

 دقیقه  5:    مدت زمان  مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  
 پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

 یقهدق  40:    مدت زمان 
 دقیقه  20:    مدت زمان 
 دقیقه  40:    مدت زمان 

 دقیقه  5:    مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •

 



  

 )بهداشت-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 
 جلسه سوم  :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  

  نظری و عملی : نوع درس  بهداشت و تغذیه :دانشکده 
 دکتر سید حسین راستا: نام مدرس   بهداشت محیط:  رشته / مقطع 

 :تعداد دانشجو   )واحد 2(  بهداشت پرتوها و حفاظت : ) واحد(درس نام 
 دقیقه 115:  مدت کالس                                                                           دوم:  ترم  

 
 

لیزرها در جراحی ارولوژی ترجمه دکتر راستا، فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور : منبع درس  
 و اسالیدهای درسی استاد   1387

 کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد : امکانات آموزشی 

 )2(و ) 1(پزشکی آن لیزرو کاربردهای  علوم : عنوان درس 

علوم  ، مشخصات نور لیزرها و قوانین مربوطه، وآشنائی با کاربردهایو تولید آن آشنائی با لیزر: هدف کلی درس 
 حفاظت در برابر آننحوه  پزشکی، خطرات و

 :اهداف جزئی 
 : دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند

 .تاریخچه، نحوه تولید نور لیزر و تفاوت آن با نور طبیعی را توضیح دهد •
 .اجزاء لیزر،  خصوصیات وانرژی تولیدی  آن را بیان کند •
 تفاوت لیزرهای پیوسته و پالسی را بشناسد •
 .خصوصیات نور لیزر را بیان کند •
 .سیستمهای انتقال نور لیزر و نحوه فوکس آن را توضیح دهد •
 .ها و انواع آن را بشناسدطبقه بندی لیزر •
 . سه لیزر مهم در علوم پزشکی و صنعت و مشخصات آن را بیان کند •
 . بر همکنش نور لیزر با بافت و کاربردهای علوم پزشکی آن را بداند •
 .محدودهای خطرات لیزر برای کاربران ،و کالسهای لیزر راتوضیح دهد •
.نکات ایمنی لیزر و حفاظت در برابر آن را بشناسد •

سخنرانی با اسالید، طرح یا ایجاد پرسش برای داشجو و مشارکت او در بحث و ارائه پاسخ، استفاده از : روش آموزش 
 مثالهای کاربردی                                                                      

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

 دقیقه  5:    مدت زمان  مقدمه  •

  رسکلیات د •

 بخش اول درس  
 پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

 دقیقه  40:    مدت زمان 
 دقیقه  20:    مدت زمان 
 دقیقه  40:    مدت زمان 

 دقیقه  5:    مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •



  

 )بهداشت-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 
 جلسه چهارم  :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  

  نظری و عملی : نوع درس  بهداشت و تغذیه: دانشکده 
 دکتر سید حسین راستا: نام مدرس   بهداشت محیط:  رشته / مقطع 

 :جو  تعداد دانش )واحد 2(  بهداشت پرتوها و حفاظت : ) واحد(درس نام 
 دقیقه 115:  مدت کالس                                                                           دوم:  ترم  

 
لیزرها در جراحی ارولوژی ترجمه دکتر راستا، فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور : منبع درس  

 اد  و اسالیدهای درسی است 1387

 کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد : امکانات آموزشی 

 نکات ایمنی انرژی هسته ای در راکتورها و  :عنوان درس 

، با تولید انرژی هسته ا ی و انرژی های برگشت پذیرو مقایسه آنها،  راکتورهای هسته ای آشنائی : هدف کلی درس 
 حفاظت در برابر آننحوه  خطرات و
 :ئی اهداف جز

 )آبی، بادی، خورشیدی(آشنائی با انرژی های برگشت پذیر  •
 آشنائی با راکتورهای هسته ای •
 شناخت چرخه تولید و مصرف سوخت هسته ای •
 مقایسه مزایای انرژی هسته ای با انرژی های دیگر •
 تاثیرات روشهای گوناگون تولید انرژی  بر محیط زیست •
تولید زباله هسته ای و دفع آن •

سخنرانی با اسالید، طرح یا ایجاد پرسش برای داشجو و مشارکت او در بحث و ارائه پاسخ، استفاده از : ش روش آموز
 مثالهای کاربردی                                                                      

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

 دقیقه  5:    مدت زمان  مقدمه  •

  کلیات درس •

 اول درس بخش  
 پرسش و پاسخ و استراحت  
 بخش دوم درس  

 دقیقه  40:    مدت زمان 
 دقیقه  20:    مدت زمان 
 دقیقه  40:    مدت زمان 

 دقیقه  5:    مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •

 



  

 )تبهداش-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 

   دو آزمایش   – و ششم جلسه پنجم :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  
  نظری و عملی : نوع درس  بهداشت و تغذیه: دانشکده 

 دکتر سید حسین راستا: نام مدرس   بهداشت محیط:  رشته / مقطع 
 :تعداد دانشجو   )واحد 2(  بهداشت پرتوها و حفاظت : ) واحد(درس نام 
 دقیقه 180:  مدت کالس                                                                           دوم:  رم  ت

 
لیزرها در جراحی ارولوژی ترجمه دکتر راستا، فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور : منبع درس  

 حات استاددستور کار آزمایشگاه و توضی و 1387

 کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد : امکانات آموزشی 

 آزمایش یانگ –تفاوت آن با منابع نور معمولی و  لیزر: عنوان درس 

 ، آشنائی با نور موجی در آزمایش یانگ لیزر ، مشخصات نورآزمایشگاهی کم توان  آشنائی با لیزر: هدف کلی درس 

 :اهداف جزئی 
 
 تفاوت آن با نور معمولی نورآن وخصوصیات  یزر ول آشنائی با •
 و انتقال نور لیزر آشنائی با فیبر نوری •
 انجام آزمایش اندازه گیری واگرائی نور لیزر و نور یک منبع معمولی و مقایسه آنها •
 انجام آزمایش یانگ و مشاهده پدیده تداخل نور موجی •
 توسط آزمایش یانگ بدست آوردن طول موج لیزر و یا اندازه دو شکاف یانگ •
 آشنائی با خطرات ممکن نور لیزر •
.

انجام آزمایش توسط دانشجویان با ، عملی با نمایش عملی دستگاهها و پدیده های علمی مربوطه  :روش آموزش
 طرح یا ایجاد پرسش برای داشجو و مشارکت او در بحث و ارائه پاسخ، . راهنمائی استاد 

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

شامل  مرور دستور کار توسط دانشجویان و توضیحات   :دمهمق •
 دقیقه  30:    مدت زمان  اولیه استاد

  کلیات درس •

 اندازه گیری واگرائی منابع نور: بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت  
  آزمایش یانگ: بخش دوم درس 

 دقیقه  60:    مدت زمان 
 دقیقه  15:   مدت زمان 
 دقیقه 60:    مدت زمان 

 دقیقه  10:   مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •

 



  

 )بهداشت-بهداشت پرتوها و حفاظت ( طرح درس روزانهساختار 

 دو آزمایش    – هفتم و هشتمجلسه  :تاریخ ارائه درس   89 – 90:  سال تحصیلی  
  نظری و عملی :  نوع درس بهداشت و تغذیه: دانشکده 

 دکتر سید حسین راستا: نام مدرس   بهداشت محیط:  رشته / مقطع 
 :تعداد دانشجو   )واحد 2(  بهداشت پرتوها و حفاظت : ) واحد(درس نام 

 دقیقه 210 : مدت کالس                                                                           دوم:  ترم  
 

 توضیحاتو  1387فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون ترجمه دکتر تکاور  -دستور کار آزمایشگاه : منبع درس  
 درسی استاد  

 کامپیوتر ، ویدیو پرژکتور، وایت برد : امکانات آموزشی 

 گامابرای پرتو  و پلی اتیلن و ضخامت الیه نیم جذب فلز سرب تضعیفتعیین ضریب : عنوان درس 

 مطالعه چگونگی وا بستگی ضریب تضعیف به نوع ماده جاذب و انرژی پرتوهای گاما  : هدف کلی درس 

 :اهداف جزئی 
 پرتو گاما و 137و سزیوم   60موادرادیواکتیو پرتوزا کبالت  آشنائی با •
 مراقبت از آن خشک ، خطرات و  آشنائی با نحوه کار با موادرادیواکتیو •
 و آشکارساز پرتو گاما آشنائی با شمارنده •
  آموزش نحوه کار با شمارنده گاما و تنظیمات آن  •
 پلی اتیلن/ پرتو گاما با تغییر ضخامت سرب انجام آزمایش اندازه گیری  •
 محاسبه ضریب تضعیف فلز سرب و پلی اتیلن برای گاما بوسیله رسم نمودار لگاریتمی •
 تعیین ضخامت الیه نیم جذب برای سرب و پلی اتیلن •
 قایسه منحنی تضعیف سرب و پلی اتیلن برای گاما کبالتم •
 پلی اتیلن/ مقایسه  منحنی تضعیف گاما کبالت و سزیم برای فلز سرب  •
.

انجام آزمایش توسط دانشجویان با ، عملی با نمایش عملی دستگاهها و پدیده های علمی مربوطه  :روش آموزش
 و و مشارکت او در بحث و ارائه پاسخ، طرح یا ایجاد پرسش برای داشج. راهنمائی استاد 

 : شیوه اجرای درس و  اجزا

شامل  مرور دستور کار توسط دانشجویان و توضیحات   :مقدمه •
 دقیقه  30:    مدت زمان  اولیه استاد

  کلیات درس •

 60با کبالت  ها اندازه گیری: بخش اول درس 
 پرسش و پاسخ و استراحت  
  137با سزیم  اندازه گیری ها: بخش دوم درس 

 دقیقه  75:    مدت زمان 
 دقیقه  15:   مدت زمان 
 دقیقه 75:    مدت زمان 

 دقیقه  10:   مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقیقه  5:    مدت زمان   ارزشیابی درس •

 


