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 )واحدی 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:    

  راديولوژی گروه آموزشی:پیراپزشکی                                             دانشکده:

 ديولوژیرا -تکنولوژی -کارشناسی ارشد راديولوژی وحفاظتحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  -------یش نیاز:پ   د:نظرینوع واح      2تعداد واحد: رادیولوژی وحفاظت  نام درس: 

 گروه رادیولوژی وحفاظتمکان برگزاری:  11-13:ساعت : دوشنبه زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر پایدار       -استه ریزدكتر نش مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دكتر نشاسته ریز        مسئول درس: 6تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 در این دوره دانشجویان با حفاظت عملی در برابر اشعه در پزشکی آشنا می شوند.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ی هدف از این دوره یادگیری مفاهیم حفاظت در برابر اشعه برای دانشجویان رادیولوژی و حفاظت جهتت كتاربردی پزشتکی مت    

 باشد.

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.در واقع همان اهداف رفتاری انداست كه  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

 ه آشنایی با اصول حفاظت دربرابر اشع -1

 آشنایی عملی با حفاظت در برابر اشعه در مركز رادیولوژی  -2

 آشنایی عملی با حفاظت در برابر اشعه در مركز پزشکی هسته ای -3

  آشنایی عملی با حفاظت در برابر اشعه در مركزرادیوتراپی -4

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ارائه سمینار دانشجویی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید(: وظايف و تکالیف دانشجو:

 ارائه سمینار دانشجويی درمورد موارد مطرح شده. 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -80آزمون پایان ترم   درصد نمره 10آزمون میان ترم *

 نمره درصد 5س شركت فعال در كال   نمره  درصد 5انجام تکالیف 
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 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف
 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه         پاسخ كوتاه *   تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
  :منابع انگلیسی -

 

 چاپی*   

. 

  

 

 اينترنتی*    

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی         

 
 

  تاينترن      * 

 

 

ی درسدول هفتگی کلیات  ارائهج  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 ضا پایداردكتر ر اصول كلی فیزیک رادیوبیولوژی وحفاظت 1

 // تغییر پرتوها دربدن و عوارض بازدارنده  2

 //  وسائل اندازه گیری پرتو 3

 // اصول دزیمتری قلمی و گایگر 4

 // اصول حفاظت در برابر اشعه خارجی 5

 // اصول حفاظت در برابر اشعه داخلی 6.

 // اصول حفاظت در برابر اشعه بیمارستان 7

 // اصول بهینه سازی در بیمارستان 8.
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 ارشد راديوبیولوژیکارشناسي   تحصیلي: یرشتهو مقطع علوم پرتويي      گروه آموزشي:پیراپزشکي         دانشکده:

 -یش نیاز:پ    د:نظرینوع واح         3    تعداد واحد: فیزيک پرتوها وکاربرد آن نام درس

 گروه علوم پرتوی كالسمکان برگزاری:   9-12 :ساعت :سه شنبهزمان برگزاری كالس: روز

 دكتر نشاسته ریز مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دكترعلی نشاسته ریز مسئول درس: 6 تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شنایی و برو هدف از این دوره،  شجویان    آ سانی آموخته های دان شعه ایکس و        باز ر صول فیزیکی المپ های تولید كننده ا ساختمان و ا

و انواع برخوردهای پرتو  آن ها خواص و پزشکی  در استفاده  مورد یونساز  پرتوهایواكنشهای هسته ای و    انواعنحوه تولید اشعه ایکس و  

شد  با ماده شجو  همچنین .می با صویربرداری به طور كامل         درس این پایان در باید دان ستم های مختلف ت سی ساختار و نحوه كاركرد  با 

 كیفیت تصویر را بشناسد. عوامل موثر بر آشنا گردد و همچنین

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلي: 

 آشنایی با اصول فیزیکی و اجزای سیستم های تصویربرداری تشخیصی
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

ساختار المپ های تولید كننده اشعه ایکس را تشریح كند و نحوه تولید اشعه ایکس را توضیح  از فراگیر انتظار می رود رسددر پایان 

.دهد  

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

ساختار المپ های   رمروری ب ساعت 2

  واشععععه ایکس تولید كننده 

 تولید اشعه ایکسنحوه 

المپ های مولد اشعه ایکس تشخیصی  اجزای

 را نام ببرد.

 سخنرانی،

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را توضیح دهد. فرایند تولید اشعه ایکس

 .ح كندیرا تشر و ساختمان آند بلوک كاتدی

 

 

 

 :دوماهداف رفتاری جلسه 

 همنحنی های مربوط ورا نام ببرد در المپ تولید كننده پرتو ایکس عوامل موثر درایجاد حرارت  از فراگیر انتظار می رود رسددر پایان 

.كند تحلیلرا  ها برد آنرو نحوه كا  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

یجععاد        ساعت 2 ثر درا مو عوامععل 

ید     مپ تول حرارت در ال

کس و          ی تو ا پر ننععده  ك

آشععنایی با منحنی های  

 آنمربوطه و نحوه كابرد   

 ها

 سخنرانی، .درک كندرا  اثر پاشنه آند 

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

ه شعععاتولید كننده منحنی كاركرد المپ های 

 را تشریح كند. ایکس

 اشباع را توضیح دهد.نحوه ایجاد ولتاژ 

 كند. تحلیلرا  منحنی سرد شدن آند
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 :سوماهداف رفتاری جلسه 

و توضیح دهد. كامال آشنا شود كاركرد انواع ترانسفورترها در دستگاههای رادیوگرافیو  ساختاربا  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 3جلسه

 زمان)دقیقه(مدت 

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

نواع   و سععععاختععار    ساعت 2 كععاركرد ا

ستگاه    سفورترها در د   های تران

 رادیوگرافی

 سخنرانی، را نام برده و توضیح دهد. مبدل ها

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

را نام برده و توضیح  یکسوكننده ها

 دهد.

 دهد. شرحرا نام برده و  ژنراتورهاانواع 

 

 

 

 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

.را شرح دهد ها فیزیک آن و را نام ببردبرخوردهای پرتو با ماده  انواع از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

با   انواع  ساعت 2 برخوردهای پرتو 

 ها فیزیک آن و ماده

 سخنرانی، انواع پرتوها را نام ببرد.

اسعتفاده از  

 اسالید

 پرسش و پاسخ

مکانیزم  فیزیکی برخوردهای پرتو با ماده را 

 شرح دهد.

 محدوده های انرژی برخوردها را لیست كند.

 .را شرح دهد پراكندگی همدوس

 .را شرح دهد اثرفتوالکتریک

 .را شرح دهد پراكندگی كمپتون

 را شرح دهد.تولید جفت فرآیند
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 :پنجم اهداف رفتاری جلسه

.را شرح دهد فیزیک مرتبط با آن نحوه بکارگیری و را نام ببرد وانواع صافی ها  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالبارائهبندی جدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

نحوه  انواع صععععافی هععا ، ساعت 2

یری و      گ یزیععک     بکععار ف

 ها مرتبط با آن

 سخنرانی، را شرح دهد فیلتراسیون ذاتی

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را شرح دهد فیلتراسیون اضافی

 را شرح دهد تابشگیری بیماراثرفیلترها بر 

 را شرح دهد فیلترهای گوه شکل

 را توضیح دهید. kفیلترهای لبه 

 

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

.را ارزیابی كند و منحنی های مرتبط با آنرا نام ببرد انواع محدود كننده های پرتو ایکس  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

های       ساعت 2 نده  حدود كن انواع م

پرتو ایکس و منحنی های  

 مرتبط با آن

را توضیح  و محدودسازی پرتو شکاف دیافراگم

 دهد.

 سخنرانی،

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را شرح دهد. ای هامخروطی ها واستوانه 

 را شرح دهد. كولیماتورها

 را توضیح دهد. اعمال محدودكننده هانحوه 

، تقلیل پرتوهای ثانویه بوسیله  حفاظت بیمار

 را شرح دهد. كولیماتورها
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 :هفتم اهداف رفتاری جلسه

 .و نحوه كاربرد آن را توضیح دهد دم ببرنرا ناگریدها انواع  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 سخنرانی، ؟گرید چیست هاگرید ساعت 2

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 .را توضیح دهدها و نحوه كاربرد گرید  هاانواع گرید

عملکرد گرید، نحوه عبور پرتوهای اولیه و  ارزیابی

 جذب اسکترها را شرح دهد.

 .ضریب بوكی و ضریب بهبود كنتراست را بدست آورد

رضی عی قطع گرید، برعکس قرار گرفتن گرید، جابجاب

 .گرید را توضیح دهد

 گریدهای متحرک و كاربرد آن را توضیح دهد.

 

 

 :هشتم اهداف رفتاری جلسه

.را شرح دهد ضعیف اشعه ایکس ، نقش عوامل تضعیف كننده و تاثیر آنت از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

تضعیف اشعه ایکس،     ساعت 2

ضعیف   نقش عوامل ت

 كننده و تاثیر آن

 سخنرانی، را توضیح دهد. پرتو تضعیف

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 درک كند.و خطی را  ضرایب تضعیف جرمی

 الیه نیم جذب و یکدهم جذب را تشخیص دهد.

را نام برده و توضیح  عوامل موثر بر تضعیف پرتوها

 دهد.

 را توضیح دهد. هااثر دانسیته بر تضعیف پرتو

 را شرح دهد. تضعیف در رادیولوژی تشخیصی

و افزایش و  پرتوهای اسکترعوامل موثر بر تولید 

 كاهش آن را تجزیه و تحلیل كند.
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 :نهماهداف رفتاری جلسه 

.تشریح كنداز نظر ساختار  را نام ببرد و انواع تشدید كننده های پرتویی از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهزمانجدول 

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

انواع تشدید كننده های پرتویی   ساعت 2

 از نظر ساختار 
 در رادیولوژی صفحات تشدیدكنندهكاربرد 

 را بیان كند.

 سخنرانی،

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

ح را تشری تشدیدكنندهصفحات ساختمان 

 كند.

، فلوئورسانس و نسانسپدیده لومی

 فسفرسانس را بیان كند.

 

 

 

 

 

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

كامال آشنا شود. دانسیته و عوامل موثر در آن با از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

بررسععی دانسععیته و عوامل  ساعت 2

 موثر در آن
 سخنرانی، چیست. دانسیته فتوگرافیک

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 د.را تشریح كن منحنی مشخصه

 را توضیح دهد. كنتراست فیلم

جذب نور و  فیلم های با الیه حساس دوطرفه

 را شرح دهد. حساستوسط ماده 
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 :يازدهماهداف رفتاری جلسه 

.را نام ببرد و توضیح دهد عوامل موثر بركیفیت تصویر از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 سخنرانی، را توضیح دهد. كنتراست جسم و فیلم بركیفیت تصویرعوامل موثر  ساعت 2

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 را درک كند. پهنای تابش

 عوامل موثر بر كیفیت تصویر را نام ببرد.

را توضیح  پرتوهای اسکتر مه آلودگی و

 دهد.

 را شرح دهد. وضوح  و قدرت تفکیک

 

 

 

 

 

 

 :دوازدهماهداف رفتاری جلسه 

 .را شرح دهد و نحوه محاسبه آن را ارزیابی نماید  MTFمنحنی های  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

شریح منحنی های   ساعت 2  MTFت

 و نحوه محاسبه آن
 سخنرانی، .را شرح دهد ارزیابی كمی قدرت تفکیکنحوه 

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 .بیان كندرا  سطوح كانونی

 را تشریح كند. MTF منحنی

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :سیزدهماهداف رفتاری جلسه 

 .را تشریح كند در اندازه گیریها از لحاظ فیزیکی وكاربردی های وینر منحنی از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

در   های وینر تشریح منحنی  ساعت 2

لحععاظ        یهععا از  یر گ انععدازه 

 فیزیکی وكاربردی

 سخنرانی، را شرح دهد. تابع پخش خطی

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را توضیح دهد. تابع انتقال مدوالسیون

 را تشریح كند. ینرنویز و طیف و

 

 

 

 

 

 

 :چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

.مقایسه نماید با رادیوگرافی از لحاظ فیزیک وكاربردی را توضیح دهد و فلوروسکوپی سیستم از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

فلوروسکوپی و مقایسه آن با    ساعت 2

یک    حاظ فیز رادیوگرافی از ل

 وكاربردی

 سخنرانی، .نام ببردرا  یفلوروسکوپ ستمیساجزای 

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را توضیح دهد. صفحات فلوروسکوپی معمولی

 را شرح یفسفرخروجو  فسفر ورودی و فتوكاند

 دهد.

تفاوت های سیستم فلوروسکوپی و المپ مولد 

 اشعه ایکس را تشخیص دهد.

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :پانزدهماهداف رفتاری جلسه 

.تشریح كند از نظر ساختار ، كاربرد و عمکرد را تقویت كننده های تصویری از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

تقویت كننده های تصععویری از  ساعت 2

 نظر ساختار ، كاربرد و عمکرد
اجزای المپ های تقویت كننده تصویر را نام 

 دهد.برده و توضیح 
 سخنرانی،

اسعععتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 را توضیح دهد دانهیدو م ریكننده تصو تیتقو

 بزرگ دانیبا م ریكننده تصو تیتقو یها المپ

 را توضیح دهد.

 

 :شانزدهم اهداف رفتاری جلسه

را آن كیفیت تصویر در و عوامل موثر بر را توضیح دهد  دیجیتالهدف از سیستم های تصویربرداری  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

.نام ببرد  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 17جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

سععیسععتم های تصععویربرداری  ساعت 2

جیتععال      بر      دی ثر  مو عوامععل  و 

 آنكیفیت تصویر در 

 سخنرانی، را نام ببرد. CCDآشکارسازهای صفحه 

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

سیستم های تصویربرداری دیجیتال را 

 شرح دهد.

 پردازش تصویر دیجیتال را تشریح كند.

كیفیت تصویر در تصویربرداری 

دیجیتال، آنژیوگرافی دیجیتال را تشریح 

 كند

آنژیوگرافی دیجیتال و حذف تصاویر بر 

اعمال دو انرژی تابشی متفاوت را اساس 

 تشریح كند.
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 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

.دستگاه سنجش تراكم استخوان را تشریح كند.و  سیستم های تصویربرداری ماموگرافی از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

سعععیسعععتم های تصعععویربرداری  ساعت 2

دسععتگاه سععنجش و  ماموگرافی

 تراكم استخوان

 سیستم های تصویربرداری ماموگرافی

 تشریح كند.را
 سخنرانی،

اسععتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 را بیان كند.هدف از ماموگرافی 

كاتد و فیلمان آند، نقطه كانونی و 

 .محفظه تیوپ را تشریح كند

اصول فیزیکی دستگاه های اندازه گیری 

مواد معدنی دانسیته استخوان را توضیح 

 دهد.

 .را تشریح كند دانسیتومتریدستگاه 

دستگاه مکانیزم ایجاد تصویر در  
 را توضیح دهد. دانسیتومتری
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 کارشناسي پیوسته راديولوژیتحصیلي: یرشتهو مقطع علوم پرتويي    گروه آموزشي:پیراپزشکي    دانشکده:                  

 -یش نیاز:پ    د:نظرینوع واح              2تعداد واحد: راديوبیولوژینام درس: 

 سلطانی شهید سالنمکان برگزاری:   8-10 :ساعت :چهار شنبهزمان برگزاری كالس: روز

 دكتر نشاسته ریز مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:         دكترعلی نشاسته ریزمسئول درس:   30 تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شجویان با آثار پرتوها بر    شخیص و درمان بیماریها ایجاب می نماید تا دان زنده   موجوداتبا توجه به افزایش روز افزون كاربرد پرتوها در ت

 .دنبر این آثار بطور دقیق آشنا گرد عوامل موثربا از اجزاء سلولی تا سلول و باالخره انسان آشنا شوند و 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلي: 

بیولوژیک  ثار آتابش بر موجودات زنده و سیستم های بیولوژیکی با تاكید بر  آثار با مفاهیم علم رادیوبیولوژی و بررسی مکانیسم  آشنایی

 های تشخیصی و درمانی    در تابش گیری
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

.آشنا شود پرتو کیولوژیب آثار مقدمات و  تاریخچه علم رادیوبیولوژی با از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه مطالب رئوس موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

چه علم رادیوبیولوژی،     ساعت 2 تاریخ

ئه درس     هدف از ارا تعریف، 

 رادیوبیولوژی

مات   با   قد ثار  م پرتو برموجودات  کی ولوژیب آ

 آشنا گردد.زنده 

 یداخل و یخارج یپرتو در تابش ها یكل آثار 

 را بیان كند.

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

.شرح دهدو  كند تحلیلرا  جذب تشعشع یکیزیاصول ف از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

جتتذب  یکیزیاصتتتول ف ساعت 2

 تشعشع

اصتتول فیزیکی رادیوبیولوژی: یونیزاستتیون و    

 را توضیح دهد. تحریک، یونیزاسیون ویژه

 را تشریح كند. در بافتمسیر ذرات یونساز 

ا ر پرتوهای یونستتاز مستتتقیم و میر مستتتقیم 

 مقایسه و تحلیل كند.

 سخنرانی،

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 .شرح دهدریف و تعرا  RBE اثر بیولوژیکی نسبیو   LET انتقال خطی انرژی از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

قال خطی انرژی  ساعت 2 و   LET انت

 RBE اثر بیولوژیکی نسبی

كند    تعریفرا  LET انتقال خطی انرژی 

عت و جرم ذره     با ستتتر باط آن  را  و ارت

 تحلیل كند.

  تعریفرا  RBE اثر بیولوژیکی نستتتبی

ا ر و ارتباط آن با انتقال خطي انرژيكند  

 تحلیل كند.

 سخنرانی،

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

.شیمیایی پرتو را توضیح دهد آثار از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

را تشتتتریح آب  یها  طیاثر پرتو در مح شیمیایی پرتو آثار ساعت 2

 كند.

ها  یراد محصتتتوالت  را تعریف و آزاد یکال

صل از ترك  را درک آزاد  یکالهایراد بیحا

 كند.

 نتتدیفرا آب بر یهتتا طیپرتو در مح اثر

 طیدر مح دروژنیه دیپراكستتت لیتشتتتک

 وضیح دهد.را ت کیولوژیب یها

 سخنرانی،

استتفاده از  

 اسالید

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

.را تحلیل و ارزیابی كند یبقاء سلول یها یمنحن از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 پاستتتخ  -منحنیهای دز آثار بیولوژیکی پرتوها:    یبقاء سلول یها یمنحن ساعت 2

 را تحلیل كند. منحنی خطی و سیگموئیدال

قاء در شتتترایط          ید مثل ، منحنی ب یت تول قابل

ای  هآزمایشگاهی ، شکل منحنی بقاء، مکانیزیم   

مرگ ستتلول ، منحنی های بقاء برای ستتلولهای 

  مختلف در محیط كشت، حساسیت پرتوی ذاتی

 را توضیح دهد.

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

.را تشریح كند ها سلولتابش بر  آثار از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

را  ستتلولی مراحل تقستتیمو  ستتلولاختمان ستت   ها تابش بر سلول آثار ساعت 2

 توضیح دهد.

سلولی       ح سلول در مراحل مختلف  سیت  را  سا

 تحلیل كند.

شع         شع شی از ت سیب های نا بر روی مولکول آ

DNA توضیح دهد.را نام برده و  و كروموزومها 

 خنرانی،س

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

را  اثر آهنگ دز و تشعشع بیآس میترمهمچنین  ،نام برده و توضیح دهدرا  ها اثر تابش بر بافت از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

.بیان كند  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 اثر تابش بر بافتها ساعت 2

 

ا ر ، قانون برگونیه و تریباندو  حستاستیت بافتها  

 بیان كند.

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

اثر و تشعشع   بیآس  میترم

 آهنگ دز

كرده و   طبقه بندی را آستتتیبهای تشتتتعشتتتعی

 توضیح دهد.

را توضتتتیح اثرآهنگ دز، اثرمعکوس آهنگ دز   

 دهد.

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

.توضیح دهد را ژنیاثر اكس از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

  زمیزمان عمل و مکان ژن،یاثر اكستت تیماه ژنیاثر اكس ساعت 2

 ژن،یاكستتت ازیملظت مورد ن ژن،یاثر اكستتت

در  یپوكستتتیه حاد ومزمن،  یپوكستتتیه

 ژنیاكستتت یریانستتتان، اندازه گ یتومورها

 ژنداریاكستتت ،ییشتتتگویروش پ کیبعنوان 

 توضیح دهد.را  شدن مجدد

 خنرانی،س

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ
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 :نهماهداف رفتاری جلسه 

.را نام برده و توضیح دهد آثار حاد تابش از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

، ستتتندروم عالئم اولیه   آثار كشتتتنده زودرس   آثار حاد تابش ساعت 2

بیماری تشتتعشتتعی، ستتندروم موزی عروقی،   

ستم            سی سندروم  ستم گوارش،  سی سندروم 

نده متوستتتط و    ند    خونستتتاز، دوز كشتتت پیو

دیده   موزاستتتخوان، معالجه مصتتدومین تابش

به        با دوزهای نزدیک  ستتتوانح تشتتتعشتتتعی 

LD50/60 .را توضیح دهد 

 خنرانی،س

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

.را نام برده و توضیح دهد تشعشع ییآثار سرطانزا از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 را تعریف كند.قطعی واحتمالی  آثار تشعشع ییآثار سرطانزا ساعت 2

ناشتتتی از  تخمین كلی مخاطره برای ستتترطان

   را بیان كند. تشعشع

فاكتور تاثیر دوز و آهنگ دوز، ستترطان دوران  

را  كودكی بعد از تابشتتگیری داخل رحمی و ...

 توضیح دهد.

 خنرانی،س

استتفاده از  

 اسالید

 پرسش و پاسخ
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 :يازدهماهداف رفتاری جلسه 

.را نام برده و توضیح دهد حساس كننده در برابر اشعهو عوامل مقاوم كننده  از فراگیر انتظار می رود رسپایان ددر   

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

عوامل مقاوم كننده و حستتتاس      ساعت 2

 كننده در برابر اشعه
  کانیسممرا نام برده و  پرتویهای  محافظ

 شرح دهد.را ا هآن  عمل

یک  WR-2721آمیفوستتتتین) ( بعنوان 

 را توضتتیح محافظ پرتویی در پرتودرمانی

 دهد.

شعه      سبت به ا ساس كننده ها ن را نام   ح

 شرح دهد.را  ها آن کانیسم عملمبرده و 

 سخنرانی،

استتفاده از  

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 :دوازدهماهداف رفتاری جلسه 

 .را نام برده و توضیح دهد تشعشع یکیآثار ژنت از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

بر  یزن با مرور در مرد و یستتلول جنستت دیتول تشعشع یکیآثار ژنت ساعت 2

 را توضیح دهد.و جهش ها  هیپا کیژنت

را نام برده و از تشتتتعشتتتع  یناشتتت یکیژنت آثار

 .توضیح دهد

خاطره نستتتب   خاطره        یم بل م قا جهش در م

 را توضیح دهد. پروژه مگاماوس م،یمستق

 خنرانی،س

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ
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 :سیزدهماهداف رفتاری جلسه 

 را توضیح دهد. نیوجن انیاثر اشعه بر رو از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 را توضیح دهد. اثر پرتوها بر رویان و جنین نیوجن انیاثر اشعه بر رو ساعت 2

اطالعات حاصتتتل از موش وموش صتتتحرایی،     

در   تجارب در انستتتان، بازماندگان تابش دیده         

تابش گیری از   های   رحم از حمالت اتمی،  پرتو

مورد استتتفاده در پزشتتکی، ستترطان در دوران  

را توضتتتیح  كودكی بعد از تابشتتتگیری در رحم

 دهد.

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 :چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

 .را نام برده و توضیح دهد کیولوژیب یها طیآثار پرتو بر مح از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

. 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 یهتتا طی آثتتار پرتو بر مح      ساعت 2

 کیولوژیب
تئین ها،   واثر پرتو بر محیط های زیستتتتی ، پر 

ها       یک  ها ونوكلئ یاتی، آنزیم را  مولکول مهم ح

 .نام برده و توضیح دهد

 

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ
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 :پانزدهماهداف رفتاری جلسه 

.را درک كند دهایاس کینوكلئ یشکست ها از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 ،ی، دو رشتتته ا یتک رشتتته ا یشتتکستتت ها  هادیاس کینوكلئ یشکست ها ساعت 2

 یستتتتاختتتار  راتیی  تو   ،یعرضتتت  یونتتدهتتای پ 

را  یكوروموزوم یهتتا یراهیو اب DNAمولکول

 تشریح كند.

 سخنرانی،

استتتتفاده 

 اسالیداز 

 پرسش و پاسخ

 

 :شانزدهماهداف رفتاری جلسه 

.بیان كندرا پرتویی  حفاظتاصول  از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

را و مردم عادی و ..   مجاز پرتوكاران   حدود دز  در برابر پرتو حفاظت ساعت 2

 مشخص كند.

 در برابر پرتو را توضیح دهد. حفاظتاصول 

 سخنرانی،

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ

 

 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

را نام ببرند و توضیح دهند. واحد های تشعشع از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 17جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

را نام ببرند و توضیح  واحد های تشعشع واحد های تشعشع ساعت 2

 دهند.

 مرور و رفع اشکال

 سخنرانی،

استتتفاده از 

 اسالید

 پرسش و پاسخ
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ژیارشد راديوبیولو  تحصیلی: یرشتهو مقطع علوم پرتويی      گروه آموزشی:پیراپزشکی         دانشکده:

 - یش نیاز:پ      1عملی   2نظری  د:نوع واح     3 تعداد واحد:    دزيمتری بیولوژيکی پرتوهای يونساز نام درس: 

 كالس رادیولوژی مکان برگزاری:    13تا 11 :ساعت   دوشنبهزمان برگزاری كالس: 

 ریز دكتر نشاسته -دكتر موسوی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دكتر نشاسته ریز        مسئول درس:    8 تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 .یکیولوژیب یمتریمباحث مربوط به دز لیمشتمل است بر تحل دوره نیا

ریسککو و راران ناشککی از تابش شای شککیلی و یا اتفاای به ا راد و یا یو تمعیت تنطا توسکک  روشککطای دزیمتری  

یا سککلول به دنبال    باشککد كه اسککاس این دزیمتری تیییران ایجاد شککده در بدن و    بیولوژیو اابل اندازه گیری می

 .باشد می تابشگیری

شد     شته با سالمتی دا ی از دزیمتری بیولوژیک ،از آنجایی كه ارار گر تن در معرض پرتوشا میتواند عوااب مخربی برای 

صاد ی تحت تابش پرتو ارار گر ته اند به ویژه در مواردی كه تخمین  یزیکی دز     صاد ی یا غیر ت ا رادی كه به طور ت

 .لی برای پزشو باشددر دسترس نباشد می تواند یو روش كمکی عم

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 . یکیولوژیب یمتریمباحث مربوط به دز آشنایی با

 در ارزیابی مخاطران ژنتیکی و سوماتیکی پرتوبر مبنای آثار بیولوژیکی  تعیین دز  تشعشع

 پرتوو چگونگی مراابت پزشکی در موارد تابش گیری تصاد ی تصمیم گیری  وری در مورد زمان شروع 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 یسنجمقدار --تشعشع 

 (یشناسستزی) شاشارص

 یولوژیوبیراد 

 یکیولوژیزیاثر   -- كنندهزهیونیتشعشع  

 تشعشع ریتاث --شا ارتهی 

 ریاثدار و تقم نیب اهراب -- دهننكزهیونی عشعشت 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه
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 رسش و پاسخپ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروشی

 ارائه سمینار توس  دانشجو  )لافاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 ، شركت در مباحث، شركت در آزمون پایان ترم ناریارائه سمحضور در كالس، 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لافاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد100 پایان ترممون آز      درصد نمره ------آزمون میان ترم      

  

 نمره درصد -----شركت  عال در كالس         نمره  درصد -----انجام تکالیف      

 

 نوع آزمون

  غل  -صحیح                     تور كردنی         ایچندگزینه         پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لافا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: پیشنهادی برای مطالعهمنابع 
 

 

 منابع فارسی:

 مزدارانی حسین دکتر / تالیف نشانگرها و روشها ستي: زیکيولوژیب یمتريدزکتاب     چاپی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر نشاسته ریز           ایسوانح شسته شای دزیمتری بیولوژیو درمروری بر كاربرد روش 1

 دكتر نشاسته ریز           یآثار تشعشع بر رونساز 2

 دكتر نشاسته ریز           نشانگرشای سلولی 3

 دكتر نشاسته ریز           بیو یزیکینشانگرشای  4

 دكتر نشاسته ریز           ایمنولوژیونشانگرشای  5

 دكتر نشاسته ریز           بیوشیمیایینشانگرشای  6

 دكتر نشاسته ریز            نشانگرشای بیوشیمیاییكاربرد  7

 دكتر نشاسته ریز           نشانگرشای مولکولی 8

 دكتر نشاسته ریز           شای سیتوژنتیونشانگرشا و روش 9

 دكتر نشاسته ریز           2شای سیتوژنتیونشانگرشا و روش 10

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

 


	ØÑÍ ÏÑÓ ÏŸÊÑäÔÇÓÊå ÑíÒ.pdf
	ØÑÍ ÏÑÓ ÝíÒíŸ †ÑÊæåÇ 2.pdf
	ØÑÍ ÏÑÓ ÑÇÏíæÈíæáæ”í ŸÇÑÔäÇÓí2.pdf
	ÏÒíãÊÑí Èíæáææ”íŸí.pdf

