
1 

 

 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه مخاطبان:                                  بهداشت پرتوهاعنوان درس: 

 16تا  14ها یکشنبه االت فراگیر:ؤساعت پاسخگویی به س               واحد عملی 1 -واحد نظری 2 تعدادواحد:

 گوزلوفرامرز قرهدکتر   مدرس:             98-97اول نیمسال  -18تا  16ساعت ها، شنبهیکزمان ارائه درس: 

 یاراستادمرتبه دانشگاهی: 

 2و  1فیزیک اختصاصی  :نیازدرس و پیش

 
ی کار، آشنایی با پرتوهاها در محیط های ارزشیابی و کنترل آنپرتوهای یونساز در محیط کار، روشآشنایی با  :هدف کلی درس

 ها در محیط کارهای ارزشیابی و کنترل آنیونساز در محیط کار، روشرغی

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات

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

 در محیط کار پرتوها

 پرتوها در محیط کار خچهآشنایی با تاری -2

 های هسته، واحد جرم اتمیای، مروری بر مدلها، انرژی هستههای اتمی، ایزوتوپآشنایی با ساختمان اتم، مروری بر مدل -3

، ها، کمیت انرژی پرتوزایی، مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی، نیمه عمرها، اکتیویتهآشنایی با رابطه ماده و انرژی، پایداری هسته -4

 یونسازی

 ای و الکترومغناطیسی آشنایی با انواع پرتوهای یونساز و غیریونساز، پرتوهای ذره -5

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتوهای یونساز -6

 آشنایی با شکافت و جوش هسته ای، شتاب دهنده های ذرات، راکتورها و مسایل حفاظتی آنها -7

 با موادآشنایی با نحوه برهم کنش پرتوها  -8

 آشنایی با واحدهای پرتودهی و مواجهه و جذب پرتوها -9

( و نحوه محاسبه دوز LETآشنایی با رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده، مفهوم دوز معادل و انتقال انرژی خطی ماده ) -10

 معادل موثر و حدود مجاز پرتوها

 صنعت، پزشکی و کشاورزی آشنایی با کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا در -11

 های بهداشتی پرتوهای یونساز و صدمات ناشی از پرتوهای یونساز )تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم(آشنایی با جنبه -12

آشنایی با حداکثر دوز مجاز، حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و عوامل مؤثر در برابر آن و آشنایی با اصول طراحی حفاظ  -13

 ز: انتخاب مواد حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظپرتوهای یونسا

 گیری پرتوهای یونسازهای استاندارد اندازهگیری پرتوهای یونساز و روشهای اندازهآشنایی با دستگاه -14

 های الکتریکی و مغناطیسی، امواج رادیویی و مایکرو ویوآشنایی با طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونساز، میدان -15

 نایی با پرتوهای الکترومغناطیسی فرابنفش و مادون قرمز و پرتوهای لیزرآش -16

 جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز و غیریونسازارایه سمینارهای دانشجویان در ارتباط با  -17

 

 ساعت( 34عملی: )

 گیری پرتوهای یونسازهای اندازهآشنایی با دستگاه -

 های مرتبط با موضوع درسانجام آزمایش -

 هاای در بیمارستاننجام بازدید از مراکز پزشکی هستها -
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 هدف کلی جلسه اول:

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

 پرتوها در محیط کار

 

 سه اول:اهداف ویژه جل

 تبیین اهداف و سرفصل درس  1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو-1-2

 معرفی منابع درس-1-3

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

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف و سرفصل درس را بیان کند. -1-1

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

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

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

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 تاریخچه پرتوها در محیط کارآشنایی با  -2

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 پرتوهاعلم  تاریخچهآشنایی با  -2-1

 مرتبط با پرتوهابرخی حوادث تلخ و شیرین آشنایی با  -2-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شرح دهد.را  پرتوهاتاریخچه علم  -2-1

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

 

 :سومهدف کلی جلسه 

 واحد جرم اتمی ،های هستهای، مروری بر مدلها، انرژی هستههای اتمی، ایزوتوپساختمان اتم، مروری بر مدلآشنایی با  -3

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 ساختمان اتمآشنایی با  -3-1

 های ایزوتوپ، ایزوبار و ایزوتونهای اتمی و معرفی هستهمدلآشنایی با  -3-2

 ایهای هستهای و مدلآشنایی با انرژی هسته -3-3

 (a.m.uتمی )آشنایی با مفاهیم عدد اتمی، جرم اتمی، وزن اتمی، عدد جرم و واحد جرم ا -3-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را به کامل شرح دهد. ساختمان اتم-3-1

 بیان نماید.های ایزوتوپ، ایزوبار و ایزوتون های اتمی و هستهمدل -3-2
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 را توضیح دهد. ایهای هستهای و مدلانرژی هسته -3-3

 را شرح دهد. (a.m.uاتمی )مفاهیم عدد اتمی، جرم اتمی، وزن اتمی، عدد جرم و واحد جرم  -3-4

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

اکتیویته،  ،نیمه عمرها ،مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی ،کمیت انرژی پرتوزایی ،ها، پایداری هستهرابطه ماده و انرژیآشنایی با  -4

 یونسازی

 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 های مرتبطآشنایی با رابط بین ماده و انرژی و تئوری -4-1

 ها و مفهوم کمیت پرتوزاییهای پایدار و ناپایدار و معرفی رادیوایزوتوپآشنایی با وضعیت هسته -4-2

 عمر، اکتیویته و یونسازی مستقیم و غیرمستقیم، انواع نیمهپرتوزای طبیعی و مصنوعیآشنایی با مواد  -4-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را به طور کامل بیان نماید. ای مرتبطهبین ماده و انرژی و تئوری هرابط -4-1

 را توضیح دهد. ها و مفهوم کمیت پرتوزاییهای پایدار و ناپایدار و رادیوایزوتوپوضعیت هسته -4-2

 را شرح دهد. عمر، اکتیویته و یونسازی مستقیم و غیرمستقیممواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی، انواع نیمه -4-3

 

 هدف کلی جلسه پنجم:

 ای و الکترومغناطیسیی با انواع پرتوهای یونساز و غیریونساز، پرتوهای ذرهآشنای -5

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 انواع پرتوهای یونساز آشنایی با  -5-1

 آشنایی با انواع پرتوهای غیریونساز  -5 -2

 ای و الکترومغناطیسیپرتوهای ذره آشنایی با -5-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد.ع پرتوهای یونساز انوا -5-1

 معرفی نماید. غیریونساز  انواع پرتوهای -5-2

 را  شرح دهد. ای و الکترومغناطیسیپرتوهای ذرهطبقه بندی  -5-3

 

 هدف کلی جلسه ششم:

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتوهای یونساز -6

 

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 پرتو آلفاآشنایی با ماهیت و اصول انتشار  -6-1

 پرتو بتاآشنایی با ماهیت و اصول انتشار  -6-2

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو نوترون -6-3

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو گاما -6-4

 آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتو ایکس -6-5

 



4 

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند. ماهیت و اصول انتشار پرتو آلفا را -6-1

 ماهیت و اصول انتشار پرتو بتا را شرح دهد.  -6-1

 ماهیت و اصول انتشار پرتو نوترون را بیان کند. -6-1

 ماهیت و اصول انتشار پرتو گاما را بیان کند. -6-1

 ماهیت و اصول انتشار پرتو ایکس را بیان کند. -6-1

 

 هدف کلی جلسه هفتم:

 ، شتاب دهنده های ذرات، راکتورها و مسایل حفاظتی آنهاآشنایی با شکافت و جوش هسته ای -7

 

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 ایشکافت و جوش هستهآشنایی با  -7-1

 شتاب دهنده های ذراتآشنایی با  -7-2

 انواع راکتورهاآشنایی با  -7-3

 آشنایی با مسایل حفاظتی راکتورها -7-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. ایهسته شکافت و جوش -7-1

 انواع شتاب دهنده های ذرات را بیان نماید -7-2

 ویژگیهای انواع راکتورها را شرح دهد. -7-3

 مسایل حفاظتی راکتورها را توضیح دهد. -7-4

 

 هدف کلی جلسه هشتم:

 آشنایی با نحوه برهم کنش پرتوها با مواد -8

 

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 فوتوالکتریکآشنایی با پدیده  -8-1

 آشنایی با پدیده کمپتون -8-2

 آشنایی با پدیده جفت سازی -8-3

 آشنایی با نحوه برخورد نوترون با ماده -8-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پدیده فوتوالکتریک را شرح دهد. -8-1

 پدیده کمپتون را توضیح دهد. -8-2

 پدیده جفت سازی را بیان نماید. -8-3

 رد نوترون با ماده را به طور کامل توضیح دهد.نحوه برخو -8-4

 

 هدف کلی جلسه نهم:

 آشنایی با واحدهای پرتودهی و مواجهه و جذب پرتوها  -9
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 اهداف ویژه جلسه نهم:

 آشنایی با واحدهای اندازه گیری پرتوزایی -9-1

 کمیت دوز جذبی آشنایی با  -9-2

 ی اندازه گیری دوز جذبییکاهاآشنایی با  -9-3

 

 :ر پایان دانشجو قادر باشدد

 واحدهای اندازه گیری پرتوزایی را بیان نماید. -9-1

 کمیت دوز جذبی را تعریف کند. -9-2

 یکاهای اندازه گیری دوز جذبی را شرح دهد. -9-3

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

و نحوه محاسبه دوز  (LETی ماده )انتقال انرژی خطآشنایی با رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده، مفهوم دوز معادل و  -10

 معادل موثر و حدود مجاز پرتوها

 

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده آشنایی با  -10-1

 یکاهای اندازه گیری دوز معادلکمیت دوز معادل و آشنایی با  -10-2

 (LETانتقال انرژی خطی ماده ) آشنایی با -10-3

 ا نحوه محاسبه دوز معادل موثرآشنایی ب -10-4

 آشنایی با حدود مجاز پرتوها -10-5

 

 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده را اثبات نماید. -10-1

 را بیان کند. کمیت دوز معادل و یکاهای اندازه گیری دوز معادل مفهوم -10-2

 را تعریف کند. (LETانتقال انرژی خطی ماده ) -10-3

 را شرح دهد. نحوه محاسبه دوز معادل موثر -10-4

 را بیان کند. حدود مجاز پرتوها -10-5

 

 هدف کلی جلسه یازدهم

 کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا در صنعت، پزشکی و کشاورزیآشنایی با  -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 ز و مواد پرتوزا در صنعتکاربرد پرتوهای یونساآشنایی با   -11-1

 کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا در پزشکی آشنایی با -11-2

  آشنایی با کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا در کشاورزی -11-3

  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شرح دهد. در صنعترا کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا  -11-1

 بیان نماید.پزشکی وهای یونساز و مواد پرتوزا را در کاربرد پرت -11-2
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 کشاورزی توضیح دهد. دررا کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا  -11-3

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 .صدمات ناشی از پرتوهای یونساز )تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم(و  های بهداشتی پرتوهای یونسازشنایی با جنبهآ -12

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 های بهداشتی پرتوهای یونساز جنبهآشنایی با  -12-1

 تأثیرات فیزیکی پرتوهای یونساز    آشنایی با  -12-2

 پرتوهای یونساز     شیمیاییآشنایی با تأثیرات  -12-3

 تأثیرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز  آشنایی با  -12-4

 روی سیستم خونساز آشنایی با تأثیرات پرتوها -12-5

 گوارش آشنایی با تأثیرات پرتوها روی سیستم -12-6

 آشنایی با تأثیرات پرتوها روی سیستم عصبی -12-7

 آشنایی با تأثیرات دیررس پرتوهای یونساز -12-8

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند.را های بهداشتی پرتوهای یونساز جنبه -12-1

    را شرح دهد.پرتوهای یونساز تأثیرات فیزیکی  -12-2

    را بیان کند.تأثیرات شیمیایی پرتوهای یونساز  -12-3

 پرتوهای یونساز را توضیح دهد. تأثیرات بیولوژیکی -12-4

 را بیان کند. تأثیرات پرتوها روی سیستم خونساز -12-5

 را شرح دهد. تأثیرات پرتوها روی سیستم گوارش -12-6

 را توضیح دهد. روی سیستم عصبی تأثیرات پرتوها -12-7

 نظیر سرطان ها را بیان کند. تأثیرات دیررس پرتوهای یونساز -12-8

 

 

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

آشنایی با اصول طراحی حفاظ  وآن آشنایی با حداکثر دوز مجاز، حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی و عوامل مؤثر در برابر  -13

 د حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظپرتوهای یونساز: انتخاب موا

 

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 ه حفاظت در برابر پرتوهای یونسازفلسف آشنایی با -13-1

 ALARAمفهوم  آشنایی با -13-2

 حداکثر دوز مجاز آشنایی با تعریف-13-3

 عوامل مؤثر در برابر پرتوگیری خارجی و حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی آشنایی با -13-4

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

 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد. فلسفه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز -13-1
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 را بیان کند. ALARAمفهوم  -13-2

 کند. تعریفرا  حداکثر دوز مجاز -13-3

 را شرح دهد. در برابر پرتوگیری خارجی و عوامل مؤثر در برابر پرتوگیری خارجی حفاظتنحوه  -13-4

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

 

 هدف کلی جلسه چهاردهم: 

 گیری پرتوهای یونسازهای استاندارد اندازهروش گیری پرتوهای یونساز وهای اندازهآشنایی با دستگاه -14

 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

گیری پرتوهای یونساز )اتاقک گازی، گایگر مولر، شمارنده تناسیبی، سنتیالسیون، های اندازهدستگاهانواع آشنایی با  -14-1

 ترمولومینانس، دوزیمتر جیبی و فیلم بچ(

 گیری پرتوهای یونسازد اندازههای استاندارآشنایی با روش -14-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

ومینانس، رنده تناسیبی، سنتیالسیون، ترمولگیری پرتوهای یونساز )اتاقک گازی، گایگر مولر، شماهای اندازهانواع دستگاه -14-1

 دوزیمتر جیبی و فیلم بچ(را توضیح دهد.

 یونساز را به طور کامل شرح دهد.گیری پرتوهای های استاندارد اندازهروش -14-2

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  لکتریکی و مغناطیسی، امواج رادیویی و مایکرو ویوهای اآشنایی با طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونساز، میدان -15

 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 ریکی و مغناطیسیهای الکتمیدانو  طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونسازآشنایی با  -15-1

 امواج رادیوفرکانس و مایکرو ویو آشنایی با -15-2

 آشنایی با تأثیرات بیولوژیکی امواج رادیویی و مایکرو ویو -15-3

 امواج رادیویی و مایکرو ویو نحوه حفاظت در برابرآشنایی با  -15-4

 آشنایی با حدود مجاز مواجهه با امواج رادیویی و مایکرو ویو -15-5

 

 :یان دانشجو قادر باشددر پا

 ه طور کامل شرح دهد.را بهای الکتریکی و مغناطیسی طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونساز و میدان -15-1

 را توضیح دهد. و مایکرو ویو امواج رادیوفرکانس -15-2

 را بیان نماید. تأثیرات بیولوژیکی امواج رادیویی و مایکرو ویو -15-3

 را توضیح دهد. برابر امواج رادیویی و مایکرو ویونحوه حفاظت در  -15-4

 را بیان کند. حدود مجاز مواجهه با امواج رادیویی و مایکرو ویو -15-5

 

 :دهمشانزهدف کلی جلسه 

 و پرتوهای لیزرفرابنفش و مادون قرمز آشنایی با پرتوهای الکترومغناطیسی  -16

 

 :دهمشانزاهداف ویژه جلسه 

 فرابنفش و مادون قرمزرتوهای پ طیفآشنایی با  -16-1
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 آشنایی با تأثیرات بیولوژیکی پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز-16-2

 پرتوهای فرابنفش و مادون قرمزبا کاربردها و نحوه حفاظت در برابر  یآشنای -16-3

 آشنایی با لیزر و انواع آن -16-4

 آشنایی با منابع و نحوه تولید لیزر و کاربردهای آن -16-5

 آشنایی با خطرهای بهداشتی و حدود مواجهه با لیزر -16-6

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. طیف پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز -16-1

 را شرح دهد. تأثیرات بیولوژیکی پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز -16-2

 را توضیح دهد. قرمزکاربردها و نحوه حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش و مادون  -16-3

 را بیان کند. لیزر و انواع آن -16-4

 را شرح دهد. منابع و نحوه تولید لیزر و کاربردهای آن -16-5

 را بیان نماید. خطرهای بهداشتی و حدود مواجهه با لیزر -16-6

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

 موضوعات ارایه شده ارایه سمینارهای دانشجویان در ارتباط با  -17

 

 :هفدهماف ویژه جلسه اهد

 سمینارهای دانشجوییآشنایی با نحوه ارایه  -17-1

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 یاد بگیرد.سمینارهای دانشجویی  را نحوه ارایه  -17-1

 

 منابع:

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

 1376و بهداشت آن ها، دکتر اشرف السادات مصباح، انتشارات دانشگاه تهران، پرتوهای یونساز   -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. 
7- Radiation protection in health science, Marilyn E. Noz, 2nd Ed. World Scientific Publishing co. 
2007. 
8- Introduction for Health physics. Herman Cember, 4th Ed. Mc grew Hill Companies, 2009. 

 

 

 ، پرسش و پاسخ، ارایه سمینار pptهای آموزشی به صورت ارایه فایلاستفاده از سخنرانی،  روش تدریس:

 

 ماژیک، وایت بورد، ویدیو پروژکتور، پاورپوینت. وسایل آموزشی:
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 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر 

 حسب درصد(
 ساعت تاریخ

     کوئیز

 12تا  10 5/11/97 30 به صورت کتبی ترم آزمون میان 

   50 به صورت کتبی آزمون پایان ترم

ور فعال در حض

 کالس

به روش حضور و 

 غیاب شفاهی

5   

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 از نمره کل درصد 5ترجمه:  -1

 از نمره کل درصد 10: ارایه سمینار -2
 
 

   گوزلو دکتر فرامرز قرهنام و امضای مدرس: 

  دکتر مسعود قنبری  نام و امضای مدیر گروه:  

 دکتر هیوا حسینی انشکده:د EDOنام و امضای مسئول

 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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                                   بهداشت پرتوها جدول زمانبندی درس

              97-98اول نیمسال  -18تا  16ها، ساعت یکشنبه روز و ساعت جلسه:

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 1/7/97 
 

آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و 

ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و 

 معرفی علم بهداشت پرتوها در محیط کار

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 8/7/97 
 

 گوزلورامرز قرهدکتر ف آشنایی با تاریخچه پرتوها در محیط کار

3 15/7/97 
 

های اتمی، آشنایی با ساختمان اتم، مروری بر مدل

های ای، مروری بر مدلها، انرژی هستهایزوتوپ

 هسته، واحد جرم اتمی

 گوزلودکتر فرامرز قره

4 22/7/97 
 

ها، آشنایی با رابطه ماده و انرژی، پایداری هسته

عی و کمیت انرژی پرتوزایی، مواد پرتوزای طبی

 مصنوعی، نیمه عمرها، اکتیویته، یونسازی

 گوزلودکتر فرامرز قره

5 29/7/97 
 

آشنایی با انواع پرتوهای یونساز و غیریونساز، 

 ای و الکترومغناطیسیپرتوهای ذره
 گوزلودکتر فرامرز قره

6 6/8/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با ماهیت و اصول انتشار پرتوهای یونساز 

7 13/8/97 
 

آشنایی با شکافت و جوش هسته ای، شتاب دهنده 

 های ذرات، راکتورها و مسایل حفاظتی آنها

 گوزلودکتر فرامرز قره

8 20/8/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با نحوه برهم کنش پرتوها با مواد

9 27/8/97 
 

آشنایی با واحدهای پرتودهی و مواجهه و جذب 

 پرتوها

 گوزلوز قرهدکتر فرامر

10 11/9/97 
 

آشنایی با رابطه میزان پرتوزایی با دوز جذب شده، 

( و LETمفهوم دوز معادل و انتقال انرژی خطی ماده )

 نحوه محاسبه دوز معادل موثر و حدود مجاز پرتوها

 گوزلودکتر فرامرز قره

11 18/9/97 
 

آشنایی با کاربرد پرتوهای یونساز و مواد پرتوزا در 

 پزشکی و کشاورزیصنعت، 
 گوزلودکتر فرامرز قره

12 25/9/97 
 

های بهداشتی پرتوهای یونساز و آشنایی با جنبه

صدمات ناشی از پرتوهای یونساز )تأثیرات مستقیم و 

 غیرمستقیم(

 گوزلودکتر فرامرز قره

13 2/10/97 
 

آشنایی با حداکثر دوز مجاز، حفاظت در برابر 

ر در برابر آن و پرتوگیری خارجی و عوامل مؤث

آشنایی با اصول طراحی حفاظ پرتوهای یونساز: 

 انتخاب مواد حفاظتی و محاسبات ضخامت حفاظ

 گوزلودکتر فرامرز قره

14 9/10/97 
 

گیری پرتوهای یونساز و های اندازهآشنایی با دستگاه

 گیری پرتوهای یونساز های استاندارد اندازهروش

 گوزلودکتر فرامرز قره
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15 
 

آشنایی با طیف امواج الکترومغناطیسی غیریونساز،  16/10/97

های الکتریکی و مغناطیسی، امواج رادیویی و میدان

 مایکرو ویو

 گوزلودکتر فرامرز قره

16 23/10/97 
 

آشنایی با پرتوهای الکترومغناطیسی فرابنفش و 

 مادون قرمز و پرتوهای لیزر

 گوزلودکتر فرامرز قره

17 30/10/97 
 

جنبه های ایه سمینارهای دانشجویان در ارتباط با  ار

 بهداشتی پرتوهای یونساز و غیریونساز

 گوزلودکتر فرامرز قره

 


