
 
 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 جلسه اول

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:    دوشنبه       روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   دانشجويان  :تعداد  تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

 هدف کلی درس :

 بيان اهميت درس پرتوها و حفاظت  
 

 اهداف جزئی : 
 تشريح درس پرتوها -4
 بررسي ميزان شناخت دانشجويان از بهداشت پرتوها -1

 تشريح سر فصل درس ،محتوی و روشهای ارزشياب -3
 مقدمه ای درمورد پرتوها و حفاظت در مقابل پرتوها -1

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ امکانات آموزشی :

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 4311  -انتشارات نقطه -زهرا خراساني، داوود اسماعيلي -آشنايي با فيزيک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -س اچ لومباردینويسنده ماك -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 دوم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 شناخت پرتوها

 

 اهداف جزئی : 

  شناخت انواع پرتوهای يونساز و غير يونساز

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسيني فردراني انتشارات دانشگاه تربيت مدرس -حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديولوژی كاربردی

 4311  -انتشارات نقطه -اسماعيليزهرا خراساني، داوود  -آشنايي با فيزيک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نويسنده ماكس اچ لومباردی -ايمني پرتوی در پزشکي هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سومجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89 تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 شناخت پرتوهاادامه 

 

 اهداف جزئی : 
 الفا، بتا و گاما یشناخت پرتوها-4

 با گاز رادون ييآشنا-1
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرسترجمه حسینی  -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهارم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 اتم و ساختار آن

 

 اهداف جزئی : 
 اجزای تشکيل دهنده اتمآشنايي با -4
 شناخت ساختار اتم -1

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 درس  :منبع 
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 واپاشي اتم

 

 اهداف جزئی : 
  يانواع واپاش و هسته ها یبا طبقه بند ييآشنا-4

 الفا ، بتا و گاما   دينحوه تول -1

 و امواج راديويي و ميکروويو و امواج الکترومغناطيس  Xاشعه  ديتولنحوه  -3

 اشعه ها  ديتول عمنب -1
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -کاربردیحفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی 

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 

 ششم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مهندس پرويزیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:   دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  شناخت ايزوتوپها، ايزوتونها ، ايزوبارها و ايزومرها

 

 اهداف جزئی : 
 دانشجويان تفاوت آنها و نقش هر كدام  را در توليد اشعه ها بشناسند

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هفتمجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   دانشجويان  :تعداد  تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 (:Half Time)يکيزيعمرف مهينمعادله های پرتوزايي و 

 

 اهداف جزئی : 
 انواع معادله پرتوزايي  -4
 نيمه عمر فيزيکي و نقش آن در توليد اشعه های مضر   -1

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -و رادیولوژی کاربردی حفاظت عملی در برابر تشعشع

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 هشتمجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  درس :تاريخ ارائه  88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  پرتودهي و جمعيت در معرض خطر

 

 اهداف جزئی : 
   Radioactivityو Radiationفرق  -4
 افراد در معرض خطر  دسته بندی -1

 روشهای جذب پرتو  -3
 سهم منابع مختلف در پرتوگيری  -1

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -داوود اسماعیلی زهرا خراسانی، -شنایی با فیزیک بهداشتآ

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای
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  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 

 نهمجلسه 

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری واحد:نوع 

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  پرتوهاحفاظت در برابر 

 

 اهداف جزئی : 
 محافظت در برابر پرتو گيری روشهای  -4

  Shieldingروشهای  -1
 ميزان نفوذ و امکانات الزم برای متوقف شدن هر كدام از پرتوها  -3

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 فروهرمجدمترجم فرهاد  -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دهم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  گيری انرژی پرتوها واحدهای اندازه

 

 اهداف جزئی : 
و نقش آنها در بهداشت واحدهای اكسپوز ، واحدهای راديواكتيويته، واحدهای دز جذب شده و دز معادل 

 پرتوها 
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ امکانات آموزشی :

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -رادیولوژی کاربردیحفاظت عملی در برابر تشعشع و 

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه يازدهم

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  ارائه درس :تاريخ  88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  ای هسته و حمالت تانفجارحوادث ، 

 

 اهداف جزئی : 
 شناخت شتاب دهندها در توليد انرژی -4

 شناخت  انواع انفجار هسته ای -1

 هسته ایشناخت طبقه بندی مناطق تحت تاًثير انفجارات  -3       
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -خراسانی، داوود اسماعیلی زهرا -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation 
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوازدهم

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
  ليزر و اثرات بهداشتي آناشعه 

 

 اهداف جزئی : 
 ماهيت و انواع ليزر  -4

 سطح بندی های بهداشتي ليزر  -1

 روشهای كاهش اثرات بهداشتي ليزر در صنعت و پزشکي  -3
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 درس  : منبع
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سيزدهم

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/44/89  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-41 ساعت:             دوشنبه  روز:  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : تئوری نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: 5/4  تعداد واحد:

 مهر مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس پرويزی دقيقه 81مدت كالس: 

  4/44/89تاريخ تدوين/ بازنگری: 

 

 بهداشت پرتو ها و حفاظتعنوان درس : 

  هدف کلی درس : 
 گاز رادون

 

 اهداف جزئی : 
 منابع توليد گاز رادون   -4

 اثرات بيولوزيکي گاز رادون  -1

 روشهای كاهش اثرات بهداشتي رادون   -3
       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده :       روش آموزش 

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی

 7711  -انتشارات نقطه -داوود اسماعیلی زهرا خراسانی، -آشنایی با فیزیک بهداشت

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای

Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  
International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    41مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه31مدت زمان :   

 دقيقه 41مدت زمان :   

 دقيقه11مدت زمان:      

  دقيقه  41مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  41مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 



 

 
 

                                             

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                                  

 عملي -اول جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 18/1/88  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه روز:                  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : عملي نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: /.5  تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی ساعت 1مدت كالس: 
 4/44/89 تاريخ تدوين/ بازنگری

 

 بازدید از مراکز تولید اشعه بیمارستانیعنوان درس : 

 پرتوهای غیر یونسازدانشجویان با آشنایی با   آشنایی هدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 
 آشنایی پیدا کند مغناطیسیمیدان  دانشجو با انواع -7
.را بشناسد اثرات میدانهای الکترومغناطیس روی بدن انساندانشجو -2  
را بداند حد مجاز تماس با میدانهای مغناطیسی  دانشجو -7  
 و اثرات آنها آشنا شود BTSدکل های  دانشجو با  -4
 دانشجو با اثرات بهداشتی لیزر آشنا شود -5

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی -7

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت -2

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای -7

4- Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  

5- International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه   45مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه411مدت زمان :    

 دقيقه 45مدت زمان :   

 دقيقه411مدت زمان:      

  دقيقه  11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  11مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 

 

 



 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 دوم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 6/3/88  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه روز:                  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : عملي نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: /.5  تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی ساعت 1مدت كالس: 

 

 بازدید از مراکز تولید اشعه بیمارستانیعنوان درس : 

 دانشجویان با بهداشت پرتوها و حفاظت در برابر پرتوها    آشنایی هدف کلی درس : 

 

 دانشجو باید بتواند:اهداف جزئی : 
 انواع اشعه تولیدی در مراکز تولید اشعه بیمارستانی را بشناسد -7
 دهد اثرات مضر این اشعه ها را توضیح -2
 راه های کاهش اثرات این اشعه ها را یاد گرفته باشد -7 

 

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 انتشارات دانشگاه تربیت مدرسترجمه حسینی فردرانی  -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی -6

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت -1

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای -8

9- Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  

10- International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

  دقيقه    45مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه411مدت زمان :    

 دقيقه 45مدت زمان :   

 دقيقه411مدت زمان:      

  دقيقه  11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  11مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 سوم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 41/3/88  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه روز:                  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : عملي نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: /.5  تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی ساعت 1مدت كالس: 

 

 بازدید از مراکز تولید اشعه بیمارستانیعنوان درس : 

 آشنایی با دستگاهای اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس هدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 
 مغناتیس را بشناسددانشجو انواع امواج تولیدی در مراکز تولید امواج الکترو  -7
 دانشجو انواع دستگاه های اندازه گیری امواج الکترو مغناتیس را بشناسد - 2
 اثرات مضر این امواج را توضیح دهد  -7
 راه های کاهش اثرات این امواج را یاد گرفته باشد -4 

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی -77

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت -72

 مترجم فرهاد فروهرمجد -ماکس اچ لومباردینویسنده  -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای -77

14- Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  

15- International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

  دقيقه    45مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه411مدت زمان :    

 دقيقه 45مدت زمان :   

 دقيقه411مدت زمان:      

  دقيقه  11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  11مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 چهارم جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 48/3/88  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه روز:                  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : عملي نوع واحد:

 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: /.5  تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی ساعت 1مدت كالس: 

 

 بخش پزشکی هسته ای و پرتو درمانی در بیمارستانبازدید از عنوان درس : 

 آشنایی با دستگاهای اندازه گیری اشعه ها و امواجآشنایی با دستگاهای  هدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو انواع دستگاه های اندازه گیری اشعه و امواج در میحط های کارگاهی  را بشناسد-4
 بتواند کارایی هر کدام از آنها را شرح دهد -7
 بتواند این دستگاه ها  را برای اندازه گیری امواج -4 

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white board+ جزوه+کتاب+نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 دانشگاه تربیت مدرسترجمه حسینی فردرانی انتشارات  -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی -76

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت -71

 مترجم فرهاد فروهرمجد -نویسنده ماکس اچ لومباردی -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای -78

19- Salvato. J.A(2003) Environmental Engineering and Sanitation  

20- International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

 

  دقيقه    45مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه411مدت زمان :    

 دقيقه 45مدت زمان :   

 دقيقه411مدت زمان:      

  دقيقه  11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  11مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه                                                      

 پنجم  جلسه

 مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:          بهداشت اوز    :   دانشکده

 16/3/88  تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 41-9 ساعت:             دوشنبه روز:                  بهداشت پرتوها و حفاظت  نام درس )واحد(  :  

 48   تعداد دانشجويان  : عملي نوع واحد:
 مهندس پرويزی مهر  مسئول درس: /.5  تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی ساعت 1مدت كالس: 
 4/44/89 تاريخ تدوين/بازنگری

 

 بخش رادیولوژی تشخیص شامل سی تی اسکن در بیمارستانبازدید از عنوان درس : 

 شناخت و کار با وسایل سنجش و آشکارسازی پرتوها هدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 
 دستگاه های اندازه گیری اشعه و امواج در میحط های کارگاهی  را بشناسددانشجو انواع -4
 بتواند کارایی هر کدام از آنها را شرح دهد -7
 بتواند این دستگاه ها  را برای اندازه گیری امواج -4 

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده     :   روش آموزش 

 white boardجزوه+کتاب++ نتیپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 ترجمه حسینی فردرانی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیولوژی کاربردی -27

 7711  -انتشارات نقطه -زهرا خراسانی، داوود اسماعیلی -آشنایی با فیزیک بهداشت -22

 مترجم فرهاد فروهرمجد -لومباردینویسنده ماکس اچ  -ایمنی پرتوی در پزشکی هسته ای -27
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25- International Atomic Energy Agency (IAEA)" Monitoring Radiation Protection 

  دقيقه    45مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه411مدت زمان :    

 دقيقه 45مدت زمان :   

 دقيقه411مدت زمان:      

  دقيقه  11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  11مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 


