
 

 بهداشت دانشکده

 در محیط کار  پرتوها  حفاظت در برابر ترمی طرح درس

 

  یا بهداشت حرفهارشد کارشناسی  3ترم دانشجویان  مخاطبان:                                                      کار طی حفاظت در برابر پرتوها در محعنوان درس: 

 16تا  14ها شنبه :اناالت فراگیرؤساعت پاسخگویی به س                                                               واحد عملی 5/0و  واحد نظری 5/0 تعدادواحد:

 و دکتر فرشاد ندریگوزلو رهدکتر فرامرز ق  :ان مدرس                        1400-1401 دومنیمسال   -18تا  14ها، ساعت شنبهیکزمان ارائه درس: 

 2و  1فیزیک اختصاصی  :نیازدرس و پیش

 

 هدف کلی درس : 

 کسب مهارت الزم به منظور حفاظت شاغلین در برابر پرتوها

 

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف( 

 محیط کار  آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و معرفی علم بهداشت پرتوها در -1

 مبانی فیزیک پرتوها  آشنایی با  -2

 قابل اشعه )معیارها و استانداردهای پرتوهای یونساز و غیریونساز آشنایی با قانون حفاظت در م  -3

 آشنایی با منابع پرتوگیری خارجی و داخلی پرتوهای یونساز و منابع پرتوهای غیریونساز  -4

رابر آن و آشنایی با اصول طراحی حفاظ پرتوهای یونساز: انتخاب مواد حفاظتی و  رابر پرتوگیری خارجی و عوامل مؤثر در بآشنایی با حداکثر دوز مجاز، حفاظت در ب -5

 محاسبات ضخامت حفاظ 

 دزیمترهای فردی و کنترل کیفیت و دستگاه های پزشکی و صنعتی آشنایی با روش های کنترل و بازرسی پرتوگیری خارجی همانند آشکارسازها و  -6

 اپتیکی فرابنفش و مادون قرمز و لیزر ویو،  مایکروویی، یونساز رادیروش های حفاظت در برابر پرتوهای غیرشنایی با آ -7

 یحفاظت فرد یکار و روش ها ط یدر مح   ونسازیریغ یپرتوها یممیز آشنایی با -8

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 

 هدف کلی جلسه اول: 

 داشت پرتوها در محیط کار وه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و معرفی علم بهف و سرفصل درس، نحآشنایی با اهدا -1

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تبیین اهداف و سرفصل درس   1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو -1-2

 معرفی منابع درس -1-3

 اشت پرتوها در محیط کار آشنایی با تعاریف و معرفی علم بهد-1-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 اهداف و سرفصل درس را بیان کند.  -1-1

 نحوه ارزیابی در این درس را بداند.  -1-2

 منابع مورد استفاده در این درس را بشناسد.  -1-3

 علم بهداشت پرتوها را در محیط کار تعریف و معرفی نماید.  -1-4

 

 : دومهدف کلی جلسه 

 مبانی فیزیک پرتوها با  اییآشن -2

 : دوماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با تاریخچه علم پرتوها  -2-1

 آشنایی با برخی حوادث تلخ و شیرین مرتبط با پرتوها -2-2

 های ایزوتوپ، ایزوبار و ایزوتون های اتمی و معرفی هستهآشنایی با مدل -2-3

 تبطمر هایبین ماده و انرژی و تئوری هآشنایی با رابط -2-4

 عمر، اکتیویته و یونسازی مستقیم و غیرمستقیم آشنایی با مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی، انواع نیمه -2-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه علم پرتوها را شرح دهد.  -2-1

 برخی حوادث تلخ وشیرین را در ارتباط با پرتوها بیان کند.  -2-2

 های ایزوتوپ، ایزوبار و ایزوتون بیان نماید. های اتمی و هستهمدل -2-3

 های مرتبط را به طور کامل بیان نماید. رابطه بین ماده و انرژی و تئوری -2-4

 رح دهد. غیرمستقیم را ش عمر، اکتیویته و یونسازی مستقیم ومواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی، انواع نیمه -2-5



 

 

 : سومهدف کلی جلسه 

 ونساز یریو غ  ونسازی یپرتوها یو استانداردها ارهایبا قانون حفاظت در مقابل اشعه )مع  ییآشنا -3

 

 : سوماهداف ویژه جلسه 
 ای های هستهای و مدلانرژی هسته ،آشنایی با ساختمان اتم -3-1

 ( a.m.uاتمی، وزن اتمی، عدد جرم و واحد جرم اتمی )آشنایی با مفاهیم عدد اتمی، جرم  -3-2

 پرتوهای یونساز آشنایی با انواع  -3-3

 آشنایی با انواع پرتوهای غیریونساز  -3-4

 ای و الکترومغناطیسی آشنایی با پرتوهای ذره -3-5

 ها و مفهوم کمیت پرتوزایی های پایدار و ناپایدار و معرفی رادیوایزوتوپآشنایی با وضعیت هسته -3-6

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
  ای را توضیح دهد.های هستهای و مدلانرژی هسته ،ساختمان اتم -3-1

 ( را شرح دهد. a.m.u)اتمی، وزن اتمی، عدد جرم و واحد جرم اتمی  مفاهیم عدد اتمی، جرم -3-2

 انواع پرتوهای یونساز را شرح دهد.  -3-3

 انواع پرتوهای غیریونساز معرفی نماید.  -3-4

 .شرح دهدرا  ای و الکترومغناطیسیطبقه بندی پرتوهای ذره -3-5

 ها و مفهوم کمیت پرتوزایی را توضیح دهد. های پایدار و ناپایدار و رادیوایزوتوپوضعیت هسته -3-6

 

 : چهارمهدف کلی جلسه 
 ونساز یریغ یو منابع پرتوها ونسازی یپرتوها یو داخل   یخارج یریبا منابع پرتوگ ییآشنا -4

 

 اهداف ویژه جلسه چهارم: 

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو آلفا  -4-1

 نتشار پرتو بتا آشنایی با ماهیت و اصول ا -4-2

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو نوترون  -4-3

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو گاما  -4-4

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو ایکس  -4-5

 ای آشنایی با شکافت و جوش هسته -4-6

 آشنایی با شتاب دهنده های ذرات  -4-7

 سازیجفت و  ، کمپتونفوتوالکتریک هایپدیده  نایی باآش -4-8

 آشنایی با نحوه برخورد نوترون با ماده  -4-9

 

 :جو قادر باشددر پایان دانش

 ماهیت و اصول انتشار پرتو آلفا را بیان کند.  -4-1

 و بتا را شرح دهد. ماهیت و اصول انتشار پرت -4-2

 ماهیت و اصول انتشار پرتو نوترون را بیان کند.  -4-3

 ماهیت و اصول انتشار پرتو گاما را بیان کند.  -4-4

 ماهیت و اصول انتشار پرتو ایکس را بیان کند.  -4-5

 ضیح دهد. ای را توشکافت و جوش هسته -4-6

 های ذرات را بیان نماید دهنده انواع شتاب -4-7

 را شرح دهد. سازیجفت و ، کمپتونفوتوالکتریک هایپدیده -4-8

 نحوه برخورد نوترون با ماده را به طور کامل توضیح دهد. -4-9

 

 هدف کلی جلسه پنجم:

و   ی: انتخاب مواد حفاظت ونسازی یحفاظ پرتوها یبا اصول طراح یی و عوامل مؤثر در برابر آن و آشنا  یخارج یریبا حداکثر دوز مجاز، حفاظت در برابر پرتوگ ییآشنا -5

 محاسبات ضخامت حفاظ 

 

 : پنجماهداف ویژه جلسه 
 آشنایی با واحدهای اندازه گیری پرتوزایی  -5-1

 آشنایی با کمیت دوز جذبی  -5-2

 دوز جذبی  یکاهای اندازه گیری آشنایی با -5-3

 آشنایی با رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده  -5-4

 آشنایی با کمیت دوز معادل و یکاهای اندازه گیری دوز معادل  -5-5

 ( LETخطی ماده ) آشنایی با انتقال انرژی -5-6



 آشنایی با نحوه محاسبه دوز معادل موثر  -5-7

 آشنایی با حدود مجاز پرتوها  -5-8

 آشنایی با فلسفه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز  -5-9

 ALARAآشنایی با مفهوم   -5-10

 آشنایی با تعریف حداکثر دوز مجاز -5-11

 برابر پرتوگیری خارجی آشنایی با حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و عوامل مؤثر در  -5-12

 طراحی حفاظ پرتوهای یونساز: انتخاب مواد حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظ آشنایی با اصول  -5-13

 

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 واحدهای اندازه گیری پرتوزایی را بیان نماید.  -5-1

 کمیت دوز جذبی را تعریف کند.  -5-2

 گیری دوز جذبی را شرح دهد. یکاهای اندازه  -5-3
 رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده را اثبات نماید.  -5-4

 مفهوم کمیت دوز معادل و یکاهای اندازه گیری دوز معادل را بیان کند.  -5-5

 ( را تعریف کند. LETی ماده )انتقال انرژی خط -5-6

 نحوه محاسبه دوز معادل موثر را شرح دهد.  -5-7

 .حدود مجاز پرتوها را بیان کند -5-8

 فلسفه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز را شرح دهد.  -5-9

 را بیان کند.  ALARAمفهوم  -5-10

 کند.  حداکثر دوز مجاز را تعریف -5-11

 خارجی و عوامل مؤثر در برابر پرتوگیری خارجی را شرح دهد. نحوه حفاظت در برابر پرتوگیری  -15-12

 اصول طراحی حفاظ پرتوهای یونساز را بداند و بتواند مواد حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظ ها را انجام دهد.  -5-13

 

 هدف کلی جلسه ششم: 

 ی و صنعت  یپزشک یهاو دستگاه  تیفی و کنترل ک یفرد یمترهایهمانند آشکارسازها و دز یخارج ی ریپرتوگ یکنترل و بازرس یهابا روش  ییآشنا  -6

 

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 ی، سنتیالسیون، ترمولومینانس، دوزیمتر جیبی و فیلم بچ(گیری پرتوهای یونساز )اتاقک گازی، گایگر مولر، شمارنده تناسی های اندازهآشنایی با انواع دستگاه -6-1

 ی یونساز گیری پرتوهاهای استاندارد اندازهی با روشآشنای  -6-2

    

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  بی، سنتیالسیون، ترمولومینانس، دوزیمتر جیبی و فیلم بچ(را توضیح دهد.گیری پرتوهای یونساز )اتاقک گازی، گایگر مولر، شمارنده تناسهای اندازهانواع دستگاه -6-1

   ل شرح دهد.گیری پرتوهای یونساز را به طور کاماندازه های استانداردروش -6-1

 

 هدف کلی جلسه هفتم:

 زر یفرابنفش و مادون قرمز و ل یکیاپت  و،یو کرویما ،ییویراد ونسازیریغ یحفاظت در برابر پرتوها یبا روش ها ییآشنا -7

 

 اهداف ویژه جلسه هفتم: 

 های الکتریکی و مغناطیسی ساز و میدانآشنایی با طیف امواج الکترومغناطیسی غیریون -7-1

    آشنایی با امواج رادیوفرکانس و مایکرو ویو -7-2

   آشنایی با تأثیرات بیولوژیکی امواج رادیویی و مایکرو ویو -7-3

 آشنایی با نحوه حفاظت در برابر امواج رادیویی و مایکرو ویو  -7-4

  و مایکرو ویو آشنایی با حدود مجاز مواجهه با امواج رادیویی -7-5

 ن قرمزآشنایی با طیف پرتوهای فرابنفش و مادو -7-6

 آشنایی با تأثیرات بیولوژیکی پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز -7-7

 آشنایی با کاربردها و نحوه حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز -7-8

 آشنایی با لیزر و انواع آن  -7-9

 ر و کاربردهای آن آشنایی با منابع و نحوه تولید لیز -7-10

 هداشتی و حدود مواجهه با لیزر آشنایی با خطرهای ب -7-11

 

 :انشجو قادر باشددر پایان د

   های الکتریکی و مغناطیسی را به طور کامل شرح دهد.طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونساز و میدان -7-1

  امواج رادیوفرکانس و مایکرو ویو را توضیح دهد. -7-2

   تأثیرات بیولوژیکی امواج رادیویی و مایکرو ویو را بیان نماید. -7-3

 مایکرو ویو را توضیح دهد. نحوه حفاظت در برابر امواج رادیویی و -7-4

   حدود مجاز مواجهه با امواج رادیویی و مایکرو ویو را بیان کند. -7-5

 طیف پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز را بیان کند.  -7-6



   مسعود قنبریدکتر نام و امضای مدیر گروه:                                              و دکتر فرشاد ندری    گوزلودکتر فرامرز قره نام و امضای مدرس: 

 تأثیرات بیولوژیکی پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز را شرح دهد.  -7-7

 های فرابنفش و مادون قرمز را توضیح دهد. کاربردها و نحوه حفاظت در برابر پرتو -7-8

 لیزر و انواع آن را بیان کند.  -7-9

 منابع و نحوه تولید لیزر و کاربردهای آن را شرح دهد.  -7-10

 خطرهای بهداشتی و حدود مواجهه با لیزر را بیان نماید.  -7-11

 

 هدف کلی جلسه هشتم: 
 ی حفاظت فرد یهاکار و روش  ط یدر مح   ونسازیریغ یپرتوها یزیبا مم  ییآشنا -8

 

 جلسه هشتم:  اهداف ویژه

 ویو  ویی و مایکروهای پایش و ممیزی پرتوهای رادیآشنایی با روش  -8-1

  فرابنفش و مادون قرمز های پایش و ممیزی پرتوهایآشنایی با روش  -8-2

  لیزر های پایش و ممیزی پرتوهایآشنایی با روش  -8-3

  های مرتبط با پرتوهاآشنایی با استانداردهای ملی و جهانی و سازمان  -8-4

 برابر پرتوهای غیریونساز آشنایی با انواع وسایل حفاظت فردی در  -8-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد.  ویو ویی و مایکروهای پایش و ممیزی پرتوهای رادیروش -8-1

 را بیان نماید.   فرابنفش و مادون قرمز های پایش و ممیزی پرتوهایروش -8-2

 را شرح دهد.   لیزر های پایش و ممیزی پرتوهایروش -8-3

 را بشناسد.  های مرتبط با پرتوهااستانداردهای ملی و جهانی و سازمان  -8-4

 را تبیین نماید.  برابر پرتوهای غیریونسازانواع وسایل حفاظت فردی در  -8-5

 

 منابع:

 آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی، هرمان سمبر، ترجمه محمدابراهیم کاظمی   -1

 1376از و بهداشت آن ها، دکتر اشرف السادات مصباح، انتشارات دانشگاه تهران، پرتوهای یونس  -2

 1388جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز، محمدرضا منظم، انتشارات فن آوران،   -3
4- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Threshold Limit values for Chemical 
Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati. 2007. 
5- Fundamentals of Industrial Hygiene, Barbara A. Plog, Fifth Edition, 2003. 
6- Radiation and health, Thormod Henrik Sen and H. David mallei, Taylor and Francis. 1th Ed. 2003. 
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 روش تدریس: 

 . پرسش و پاسخ، ارایه سمینار و نمایش فیلم آموزشی  Pdfو   ppt ،Docsدیا، به صورت مهای آموزشی مالتی ، ارایه فایلاستفاده از سخنرانی

 

 وسایل آموزشی:

 و رایانه شخصی. فلش مموری ماژیک،  ، تلفن همراه،ویدیو پروژکتور و صفحه وایت بورد

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت  تاریخ )بر حسب درصد( سهم از نمره کل روش  آزمون

 10تا  8 20/7/00 30 کتبی رت به صو ترممیان آزمون 

 30/8 -30/10 26/10/00 50 کتبی به صورت  آزمون پایان ترم

   5 حضور و غیاب در کالس به روش  حضور فعال در کالس 

 تکالیفدقیق انجام 
به صورت انفرادی و ارایه کتبی  

 یا شفاهی 
5   

   10 به صورت شفاهی  مرتبط  ارایه سمینار

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 های کالسیرعایت نظم و انضباط و حضور مستمر در فعالیت-1

 مره کل درصد از ن 5تکالیف ارایه شده در طول ترم دقیق انجام  -2

   درس مرتبط با در موضوعات سمینار خوب و با کیفیت ارایه  -2

 



      

 رؤیا صفریدکتر  دانشکده: EDOی مسئولنام و امضا

 

 تاریخ ارسال :                 تاریخ ارسال:                                                                         تاریخ تحویل:                     

 

 

  سومای ترم بهداشت حرفه ارشدبرای دانشجویان کارشناسی در محیط کار پرتوها  حفاظت در برابر بندی درسجدول زمان 

               1400-1401 دومنیمسال  -18تا  14ها، ساعت شنبهیکروز و ساعت جلسه: 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

1 21/6/00 

نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، آشنایی با اهداف و سرفصل درس، 

و آشنایی با تعاریف و معرفی علم بهداشت پرتوها در محیط  منابع درس 

 کار

 گوزلو دکتر فرامرز قره

2 
28/6/00 

 
 گوزلو دکتر فرامرز قره مبانی فیزیک پرتوها آشنایی با 

3 
4/7/00 

 

پرتوهای  قابل اشعه )معیارها و استانداردهای آشنایی با قانون حفاظت در م

  یونساز و غیریونساز
 گوزلو دکتر فرامرز قره

4 
11/7/00 

 

آشنایی با منابع پرتوگیری خارجی و داخلی پرتوهای یونساز و منابع  

  پرتوهای غیریونساز
 گوزلو دکتر فرامرز قره

5 
18/7/00 

 

آشنایی با حداکثر دوز مجاز، حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و عوامل 

آن و آشنایی با اصول طراحی حفاظ پرتوهای یونساز:  مؤثر در برابر 

  انتخاب مواد حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظ

 گوزلو دکتر فرامرز قره

 آزمون میان ترم 20/7/00 -
گوزلو و دکتر فرشاد  دکتر فرامرز قره 

 ندری

6 
25/7/00 

 

همانند  یخارج یری پرتوگ یکنترل و بازرس  یبا روش ها ییآشنا 

 یپزشک یدستگاه ها و تیفیو کنترل ک  یفرد یمترهای دز آشکارسازها و

 یو صنعت

 ری فرشاد نددکتر 

7 
2/8/00 

 

ویی،  یونساز رادی روش های حفاظت در برابر پرتوهای غیرشنایی با آ

   اپتیکی فرابنفش و مادون قرمز و لیزرویو،  مایکرو
 فرشاد ندری دکتر 

8 
9/8/00 

 

حفاظت  یکار و روش ها طی مح در ونسازی ریغ یپرتوها ی ممیز آشنایی با 

 یفرد
 فرشاد ندری دکتر 

 8/ 30ساعت  آزمون نهایی 26/10/00 9
و دکتر فرشاد    گوزلودکتر فرامرز قره

 ندری

 


