
 



 تعالي بسمه

 
 پیراپزشكيدانشكده  -لرستان شكيزپدانشگاه علوم 

 رادیوبیولوژی (Course Plan)طرح درس 

 رادیوبیولوژی نام درس:

 نظري واحد 2    :تعداد واحد

                             پنجم پرتوشناسی دانشجويان ترم      : مخاطبان

 رتوهازيست شناسی مولکولی و فیزيک پ     :پیش نیاز

 99-96اول نیم سال   تحصیلي(: لنیم سااری )ززمان برگ

 محمود رسولی  :نام استاد یا هماهنگ كننده درس

  پرتوشناسیگروه : مکان  13تا  12ساعت   شنبه: روز مشاوره

 

 :)موضوع یا موضوعات اساسي، اهمیت درس، چگونگي چارچوب مباحث( شرح مختصری از درس

در تركیب كه  طبیعت مجموعه اي از انواع گوناگون ماده، انرژي و تشعشع استاست.  تشعشع و زيست شناسی فیزيکاين علم تلفیقی از 

اثرات آنها بويژه تشعشع پرتوهاي يونساز و غیر يونساز بر موجود زنده اعم از تک سلولی يا  .حیط پیرامون ما را ساخته اندمبا يکديگر 

در اين درس بررسی مکانیسم و روشهاي بجا گذاري  .در اين علم بشمار می رود مقوله اصلی  پرسلولی  يا گیاه و حیوان و همچنین انسان

در بافتها و سیستمهاي مختلف انجام  كروموزوم و سلول و   DNAبیولوژيک در سطوح مختلف از جمله انرژي در محیط و ايجاد اثرات

 تکنولوژي پرتوشناسیگونه كه متناسب با رشته آن  و كاربردي يپايه ا یاصول علم برخی تالش می گرددطی اين واحد درسی می شود. 

  خواهد بود. ارائه درس عمدتاً به شکل سخنرانی توأم با پرسش و پاسخ شجويان اين رشته آموزش داده شود.باشد، به دان

 

 هدف كلي درس:
زنده و سیستمهاي بیولوژيک با تاكید بر اثرات مفاهیم علم راديوبیولوژي و بررسی مکانیسم انواع اثرات تابش بر موجودات فراگیري 

 بیولوژيک در تابش گیريهاي تشخیصی و درمانی

 اهداف رفتاری:
 آشنا گردد.پزشکی  تشعشع دربا مفهوم علم فیزيک  دانشجو بايد (1

 بشناسد.  DNAآسیبهاي ناشی از تشعشع را در كروموزوم و   دانشجو بايد (2

 لولی و نحوه ترسیم آنها آشنايی پیدا نمايد.با مفهوم منحنیهاي بقائ سدانشجو بايد  (3

بتواند اقدامات و استانداردهاي دانشجو بايد همچنین  را بداند.خطرات سوماتیکی و ژنتیکی پرتوها بر انسان  دانشجو بايد (4

 شرح دهد. حفاظتی را

و... و   OERو   RBEو    LETشاخصهاي مهم اين علم از جمله و  عوارض حاد و مزمن پرتوهارا بشناسد دانشجو بايد (5

 ارتباط آنها با يکديگر را بداند.



 



 ، تمرين گروهی، پرسش و پاسخسخنرانی  )های( تدریس:شیوه

 كامپیوتر، ويديو پروژكتوروايت برد، آموزشي:  ()و یا موادی هارسانه

  11-12ساعت  شنبهيک: درس هارائزمان 

 پیراپزشکی 131كالس شماره  برگزاری درس: مكان 

 

 :زمان سنجش و ارزشیابي دانشجو ها وروش

 نمره روش

 1 ارزیابي مستمر 

 19 آزمون پایان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:

ل پرسش و پاسخ به عمل ببه منظور ترغیب دانشجويان به مطالعه مستمر در طول ترم و يادگیري بهتر مطالب، هر جلسه از مطالب جلسه ق

 آيد می
 

 :د آموزشي مورد استفادهمنابع و موا
 :منبع اصلی 

 ترجمه دكتر جسین مزدارانی تالیف اريک.جی هال راديوبیولوژي براي راديو لوژيستها

 :منبع كمکی 

 انواع كتب راديوبیولوژي و زيست شناسی پرتوي
 

 زمان بندی و موضوعات درس

 موضوع تاریخ جلسه

 تشعشع و شیمی جذب بر فیزيکيادآوري و مروري معارفه، بیان طرح درس،  21/6/99 اول

 و سیکل سلولی بر زيست شناسی و ساختار سلول مروري 21/6/99 دوم

 و شاخصهاي ديگر  OERو   RBEو    LETمعرفی  4/7/99 سوم

   DNAآسیبهاي ناشی از تشعشع در كروموزوم و  11/7/99 چهارم

 مفهوم منحنیهاي بقائ سلولی 11/7/99 پنجم

  نحنیهاي بقائ سلولیترسیم م 29/7/99 ششم

 حساسیت و مقاومت پرتوي و ارتباط با سیکل سلولی 2/1/99 هفتم



 



 مهم در راديوبیولوژي Rپنج   9/1/99 هشتم

 ترمیم آسیب تشعشعی و اثر آهنگ دوز  16/1/99 نهم

 اثر اكسیژن و اكسیژندار شدن مجدد 23/1/99 دهم

 آثار حاد تابش گیري كل بدن 7/9/99 ميازده

 آثار حاد تابش گیري كل بدن 14/9/99 مدهدواز

 آثار مزمن تابش گیري ) كوتاهی عمر و اثر سرطانزايی تشعشع( 21/9/99 مسیزده

 آثار مزمن تابش گیري )آثار ژنتیکی تشعشع( 21/9/99 مچهارده

 اثر اشعه يونساز بر رويان وجنین 9/11/99 پانزدهم

 س كننده پرتويعوامل مقاوم كننده و حسا 12/11/99 شانزدهم

 ژيکیشیمیايی، فیزيکو شیمیايی و بیولواثرات تشعشعات يونیزان اعم از فیزيکی،  19/11/99 مفدهه

 


