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 بُداشت حرفٍ ای گريٌ آمًزشی:                                          بُداشت داوشکدٌ:

 کارشىاسی بُداشت حرفٍ ای تحصیلی: یرشتٍي  مقطغ

 96-97 ايل : تحصیلی ویمسال تحصیلی ي سال

  2 تؼذاد ٍاحذ:            بُداشت پرتًَا ًبم ٍاحذ درسی

 2ي  1فیسیک اختصاصی   ًیبز:یش پ         وظریذ: ًَع ٍاح

 بُداشتداوشکدٌ  هنبى برگساري:             11-12 :سبػت  شىبٍ :زهبى برگساري مالس: رٍز

 ػباس رضائیاندکتر  )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: اسبتیذ  هسئَل درس:           تؼذاد داًشجَیبى:

  داًشجَ: ببسبػبت هشبٍرُ 

 )لطفا شرح دَید( شرح ديرٌ:

داًشجَیاى با اًَاع تابشْا شاهل س در قالب دٍ ٍاحذ ٍ بِ صَرت ًظری ارایِ هی شَد کِ در اى ایي در
تابشْای ررُ ای ٍ الکترٍهغٌاطیس ٍ ّوچٌیي تابشْای یًَیساى ٍ غیریًَیساى در هحیط کار اشٌا هی شًَذ ٍ 

دُ ٍ اثرات بیَلَیک قادر خَاٌّذ بَد کِ برّوکٌش ایي تابشْا با هادُ ٍ بافتْای بیَلَشیک تشریح ًوَ
یًَیساى را فْرست کٌٌذ. از طرف دیگر با رٍشْای اشکارسازی ٍ ارزیابی تابشْای یًَیساى ٍ  تابشْای

 ّوچٌیي رٍشْای هحافظت در برابر ایي تابشْا اشٌا هی شًَذ.
 

  )لطفا شرح دَید(َدف کلی: 

ي ارزیابی ٍکٌترل ایي پرتَّا در هحیط پرتَّای یًَساز ٍ غیر یًَساز در هحیط کار ٍ ّوچٌیاشٌایی داًشجَ با 
 کار است.

 

 :فراگیر پس از طی ایه ديرٌ بایستی

  ساختواى اتن را بر اساس اًَاع هذلْای اتوی شرح دّذ. .1

  اًَاع هذلْای ّستِ ای  را شرح دادُ، ٍاحذ جرم اتوی ٍ رابطِ هادُ ٍ اًرشی را تَضیح دّذ. .2

 ّستِ ّا را شرح دّذ.دلیل ًاپایذاری ّستِ ّا ٍ رادیَاکتیَ بَدى  .3

 هَاد راکتیَ طبیعی ٍ هصٌَعی را بشٌاسذ ٍ هعادالت ٍاپاشی را تحلیل کٌذ. .4

ا اًَاع تابشْا شاهل تابشْای یًَیساى ٍ غیریًَیساى ٍ ّوچٌیي تابشْای ررُ ای ٍ الکترٍهغٌاطیس ب .5
 اشٌا شَد.

 برّوکٌش تابشْای ررُ ای ٍ الکترٍهغٌاطیس با هادُ را شرح دّذ. .6

 .ویتْای تابشی را ًام بردُ ٍ اًتقال خطی اًرشی بِ هادُ را شرح دّذٍاحذّا ٍک .7

 . با کاربرد پرتَّای یًَساز در پسشکی ، صٌعت ٍ کشاٍرزی اشٌا شَد .8

با اثر تابشْای یًَیساى بر بافتْای بیَلَشیک اشٌا شذُ ٍ براٍردی از هخاطرات احتوالی تابشْا را اًجام  .9
 دّذ.
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را شرح دّذ ٍ رٍشْای هختلف  اشکارسازی تابشْای بشْای یًَیساى رٍشْای کلی حفاظت در برابر تا .11
 .یًَیساى را ًام ببرد ٍ اصَل فیسیک اًْا راشرح دّذ

 طیف تابشْای غیر یًَساز را فْرست ًوَدُ ٍ کاربردّا ٍ رٍشْای حفاظت در برابر اًْا را شرح دّذ. .11

 اًْا تَضیح دّذ. در هَرد تابش هکاًیکی غیر یًَساز)فراصَت ٍ فرٍ صَت( ٍ کاربرد .12

 
 

 

 َای تدریس:شیًٌ

 ×پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسي شذُ   ×سخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هبتٌی بر تین) ×(PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هسئلِ)  ×بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد

 
 

 )لطفا شرح دَید( يظایف ي تکالیف داوشجً:

 َهٌظن در مالس قبل از شرٍع مالس.ر حض 

 شرمت در بحثْبي مالسی 

  .ُداًشجَ هجبز بِ ترك مالس ًیست هگر بِ ضرٍرت ٍ بب اجبز 

 ببشذ.یبدداشت برداري ٍ تْیِ جسٍُ بِ ػْذُ داًشجَ هی  

 .ارایِ هقبالت هرتبط بب هَضَػبت درسی 

 

 يسایل کمک آمًزشی:   

   × ٍشمتَراسالیذ یب ٍیذئَ پس  ختِ ٍ گچت × ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 

 )از ومرٌ کل( :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

 

 ساػت تاریخ ومرٌ ريش

  در طَل ترم 5  هیبى ترم

  پبیبى ترم 14 آزهَى پبیبى دٍرُ

  در طَل ترم 1 شرمت فؼبل در مالس
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 وًع آزمًن

 غلط -صحیح         جَر مردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      ×پبسخ مَتبُ          × تشریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 

 :)لطفا وام ببرید(: مىابغ پیشىُادی برای مطالؼٍ
1- Introduction TO Health Physics, Herman Cember, 

2- Radiation and Health, Thormod Henriksen 
 
 

 رس فیسیک برای ػلًم داريییجديل َفتگی کلیات ارایٍ د

 استاد مربًط ػىًان مطالب تاریخ جلسٍ

 دمتر ػببس رضبئیبى هرٍري بر هذلْبي اتوی –سبختوبى اتن  30/6/98 1

تؼریف تببش ٍ اًَاع اى شبهل ررُ اي ٍ  6/7/98 2

النترٍهغٌبطیسی ٍ برّونٌش تببشْبي ررُ اي 

  بب هبدُ

" 

 غٌبطیسی بب هبدُبرّونٌش تببشْبي النترٍه 13/7/98 3

   شبهل فَتَالنتریل، موپتَى، ٍ .......

" 

اًتقبل خطی اًرشي  –مویتْب ٍ ٍاحذّبي تببش  20/7/98 4

 بِ هبدُ

" 

پبیذاري ّستِ ّب  –هرٍري بر هذلْبي ّستِ اي  27/7/98 5

    ٍ پرتَزایی

" 

 " هؼبدالت ٍاپبشی ٍ امتیَیتِ 4/8/98 6

ًذازُ گیري تببشْبي رٍشْبي اشنبرسبزي ٍ ا 11/8/98 7

 یًَیساى

" 

مبربرد تببشْبي یًَسبز در مشبٍرزي، صٌؼت ٍ  18/8/98 8

 پسشنی

" 

اثر  –اثرات هستقین ٍ غیر هستقین تببشْبي یًَیساى  25/8/98 9

  اثبر احتوبلی ٍ قطؼی تببشْبي یًَیساى –بر سلَل 

" 

حفبظت در برابر تببشْبي یًَیساى شبهل پرتَگیري  2/9/98 11

 لی ٍ خبرجیداخ

" 

اصَل طراحی حفبظ شبهل اًذازُ گیري  ضخبهت ٍ  9/9/98 11

 تؼییي جٌس هبدُ هَرد استفبدُ بؼٌَاى حفبظ

" 

ٍ مبربرد اًْب در بررسی طیف تببشْبي غیر یًَسبز  16/9/98 12

 هحیط مبر

" 

 " هنبًیسن فیسینی تَلیذ لیسر ٍ مبربرد لیسر در پسشنی 23/9/98 13
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فرا صَت ٍ فرٍ صَت ٍ  ربرد اهَاج هنبًینی مب 30/9/98 14

  هَاجِْ شغلی اًْب

" 

حذٍد هجبز پرتَّبي غیریًَسبز ٍ هیذاًْبي النترینی  7/10/98 15

 ٍ هغٌبطیسی

" 

هٌبغ تببشْبي فرابٌفش ، اًذازُ گیري ٍ حفبظت در  14/10/98 16

 برابر اًْب

" 

بشْبي غیر رٍشْبي اًذازُ گیري ٍ حفبظت در برابر تب 21/10/98 17

 یًَیساى

" 

 
 


