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             حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار معرفی درس :

 بهداشت حرفه اي مهندسی  گروه آموزشی :       بهداشت دانشکده : 

 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي  رشته و مقطع تحصیلی:      414516:  شماره درس

 بهداشت حرفه اي مهندسی گروه  محل برگزاري : 

 فرهاد فروهر مجد دکترنام مسئول درس:   واحد عملی 5/0واحد نظري،  5/0تعداد و نوع واحد (نظري / عملی) : 

 سوم بقهدانشکده بهداشت ، ط آدرس دفتر :                                 37923265تلفن و روزهاي تماس:  
 Email: forouhar@hlth.mui.ac.ir  

 
و کسب مهارت در توسعه دانش خود جهت بکارگیري روشهاي  پرتوها در محیط کاراین درس با هدف آشنایی دانشجو با مفاهیم پایه مقدمه : 

 تهیه و تنظیم شده است. کاهش مواجهه و حفاظت در برابر پرتوها
 که بطور کلی می توان اهداف را بشرح زیر خالصه نمود: پرتوهاکسب مهارت الزم به منظور حفاظت شاغلین در برابر هدف : 
 مروري بر مبانی فیزیک پرتوها -

 قانون حفاظت در مقابل اشعه (معیارها و استانداردهاي پرتوهاي یونساز و غیر یونساز) -

 منابع پرتوگیري خارجی و داخلی پرتوهاي یونساز و منابع پرتوهاي غیر یونساز -

 اهداف رفتاري : 

 عنوان  زمان 
 

 هفته اول 
 

 هفته دوم
 

 هفته سوم
 

 هفته چهارم
 
 
 

 هفته پنجم
 

 هفته ششم
 

 هفته هفتم
 

 پرتوهاي یونساز
 چگونگی کاهش پرتوها در ماده، ضرایب کاهش، ضریب اشتغال، ضریب مصرف، بار کار، آستانه دوز •

 طراحی متناسب با نوع پرتوعوامل مؤثر در طراحی حفاظ و انواع خصوصیات آن، محاسبات جهت  •

 اصول مدیریتی حفاظ در برابر پرتوگیري خارجی •

 شیوه هاي حفاظت فردي و تجهیزات مرتبط  •

هاي فردي و کنترل ي آشنایی با روش هاي کنترل و بازرسی پرتوگیري خارجی همانند آشکارسازها، دزیمتر •

 ی و صنعتی) و دستگاه هاي پزشکQuality Assurance, Quality Controlکیفیت (

 متابولیسم مواد پرتوزا و مبانی دزیمتري داخلی پایش محیطی و فردي •

 روش هاي دفع پسماند و رفع آلودگی •

 پرتوهاي غیریونساز
 حفاظت در برابر طیف امواج رادیویی •

 ) و لیزرIR ،UVحفاظت در برابر پرتوهاي اپتیکی ( •

 حفاظت در برابر پرتوهاي غیریونساز و مکانیکی •

 ت در برابر منابع پرتویی پایاي الکتریکی و مغناطیسیشناسایی حفاظ •
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 ممیزي پرتوهاي غیریونساز در محیط کار • هفته هشتم

 حفاظت فردي در برابر پرتوهاي غیریونساز •

آن  حفاظت در برابرو روشهاي  پرتوواحد عملی و بر اساس سرفصل درس، دانشجو پس از آشنایی مقدماتی و تئوري با منابع  نیمبا توجه به 
 بایستی :

 در محیط کار اقدام کنند. حیط کار و شناسایی منابع مولد پرتوـ نسبت به ارزیابی م
 منبع را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد. پرتو درـ فرایند تولید 

 در محیط کار را ارائه دهد. مواجهه با پتوها راـ راهکار مناسب جهت کاهش 
 

 منابع اصلی درس:
 ، آخرین چاپیدگاه پرتوشناسمقدمه اي بر فیزیک بهداشت از دی -1

2- Introduction to health physics, Herman Cember, Pergamor press (the last edition) 

 نحوه ارزشیابی :

 مشارکت دانشجو در فعالیت هاي کالسی -

 آزمون کتبی پایان ترم -

 آزمون عملی در طول یا پایان ترم -

 


