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طرح درس روزانه فیسیک پرتوها 
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دکتر نصراله جباری  :تهیه وتنظین
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 (جلسه اول) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1- Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 جشم ٍ اًشطی :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین جشم ٍ اًشطی ٍ سٍاثظ ثیي آًْب  :هدف کلی درس 

 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 3ًَع اص ٍاحذّبی اًشطی سا ًبم ثجشد . 

 هفَْم اًشطی ٍ سٍاثظ ثیي ٍاحذّبی هختف اًشطی سا تَضیح دّذ . 

 ّن اسصی جشم ٍ اًشطی سا ًطبى دّذ . 

 اًشطی هعبدل جشم سکَى رسُ سا هحبسجِ ًوبیذ . 

  اثش ًسجیتی سا سٍی جشم هطخص کٌذ. 

 جشم سکَى ٍ جشم ًسجیتی رسُ سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذ  . 

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه دوم) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 سبختوبى اتن، هذلْبی اتن ٍ ّستِ :ػنواى درس

  سبختوبى اتن، هذلْبی اتن ٍ ّستِآضٌبیی داًطجَیبى ثب  :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 سا ًبم ثجشدهذلْبی اتن ًَع اص . 

 هفَْم ایضٍتَپْبی پبیذاس ٍ ًبپبیذاس سا تَضیح دّذ . 

 اًشطی ثستگی الیِ ّبی الکتشًٍی اتن سا ثب هثبل ًطبى دّذ . 

 ًقص جشهی دس ّستِ یک اتن سا ثشای ًوًَِ هحبسجِ ًوبیذ . 

 ایضٍتَپْبی پبیذاس ٍ ًبپبیذاس سا اص ّن تفکیک کٌذ. 

 تئَسی کَاًتَهی سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذ  . 

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه سوم) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 هَاج الکتشٍهغٌبعیس ٍ پشتَّبی یًَیضاى ا:ػنواى درس

  اهَاج الکتشٍهغٌبعیس ٍ اًَاع پشتَّبآضٌبیی داًطجَیبى ثب  :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 سا ًبم ثجشدپشتَّب  ًَع اص. 

  سا تَضیح دّذالکتشٍهغٌبعیسهفَْم عیف  . 

  ًطبى دّذالکتشٍهغٌبعیسهَقعیت پشتَّبی ایکس سا دس عیف  . 

  هحبسجِ ًوبیذالکتشٍهغٌبعیس اًشطی آًْبسااص سٍی عَل هَج پشتَّبی  . 

 پشتَّبی یًَیضاى ٍ غیش یًَیضاى سا اص ّن تفکیک کٌذ. 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذالکتشٍهغٌبعیسعیف اهَاج   . 

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه چهارم) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 هبّیت ٍ چگًَگی تَلیذ اضعِ ایکس :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هکبًیسن تَلیذ اضعِ ایکس :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 سا ًبم ثجشدپشتَّبی ایکس تَلیذ ضذُ دس دستگبُ هَلذ اضعِ ایکس  ًَع اص. 

 ًحَُ تَلیذ اضعِ ایکس سا تَضیح دّذ . 

  ًطبى دّذپشتَّبی تشهضیهَقعیت پشتَّبی ایکس اختصبصی سا دس سٍی عیف  . 

  هحبسجِ ًوبیذسااًشطی پشتَّبی ایکس اختصبصی الیِ ّبی داخلی اتن سشة  . 

 پشتَّبی ایکس ٍ گبهب سا اص ّن تفکیک کٌذ. 

 اص سٍی ًوَداسّبی هشثَط ثِ پشتَ تشهضی کیفیت پشتَّبی ایکس تَلیذ ضذُ اص یک دستگبُ هَلذ اضعِ ایکس سا اسصیبثی کٌذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه پنجن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

  عَاهل هَثش دس کویت ٍ کیفیت اضعِ ایکس :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب عَاهل هَثش دس کویت ٍ کیفیت اضعِ ایکس :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 3 سا فْشست ًوبیذعَاهل هَثش دس کیفیت اضعِ ایکس تَلیذ ضذُ  ًَع اص. 

 هفَْم کیفیت اضعِ ایکس سا تَضیح دّذ . 

  ًطبى دّذپشتَّبی تشهضیهفَْم کیفیت اضعِ ایکس سا دس سٍی عیف  . 

 عَاهل هَثش سٍی کویت پشتَّبی ایکس سا هطخص ًوبیذ. 

 ًقص فیلتش سا سٍی کویت ٍ کیفیت پشتَّبی ایکس تعییي کٌذ. 

 اص سٍی ًوَداسّبی هشثَط ثِ پشتَ تشهضی کویت ٍ کیفیت پشتَّبی ایکس سا اسصیبثی کٌذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه ضطن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 سادیَاکتیَیتِ :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سادیَاکتیَیتِ ٍ عَاهل هَثش دس ًبپبیذاسی ّستِ :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 ًبم ثجشدایضٍتَح ّبی ّستِ سا  ًَع اص. 

 هفَْم سادیَاکتیَیتِ سا تَضیح دّذ . 

  ِسا ًطبى دّذعَاهل هَثش دس ًبپبیذاسی ّست . 

 اًَاع استحبلِ ّبی ّستِ ای سا اص ّن تفکیک کٌذ. 

 اص سٍی ضوبی استحبلِ ًَع تجضیِ ّستِ سا اسصیبثی کٌذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه هفتن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 اکتیَیتِ هَاد پشتَصا :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سادیَاکتیَیتِ ٍ عَاهل هَثش دس ًبپبیذاسی ّستِ :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 ًبم ثجشدًیوِ عوشّبی یک هبدُ سادیَاکتیَ سا  ًَع اص. 

 هفَْم ًیوِ عوش فیضیکی سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذاص سٍی ًیوِ عوش فیضیکی عوش هتَسظ سا . 

 ًیوِ عوش فیضیکی سا اص اص ًیوِ عوش ثیَلَطیکی تفکیک کٌذ. 

 اص سٍی ثبثت استحبلِ سشعت تجضیِ ّستِ سا اسصیبثی کٌذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   

 
 



   دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه
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 (جلسه هطتن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 اًَاع استحبلِ ّبی ّستِ ای :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع استحبلِ ّبی ّستِ ای :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 ًبم ثجشداستحبلِ ّبی ّستِ ای سا  ًَع اص. 

  سا تَضیح دّذاستحبلِ ّستِ ایهفَْم  . 

 سشی هَاد سادیَاکتیَ عجیعی سا ًطبى دّذ . 

 استحبلِ ّبی ثتب هثجت ٍ هٌفی سا اص ّن تفکیک کٌذ. 

 تجذیل داخلی سا اص استحبلِ ثتب هطخص کٌذ. 

 عیف اًشطی رسات ثتب سا اسصیبثی کٌذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه نهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 سٍضْبی تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب سٍضْبی تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 ًَبم ثجشدسا  ًَع اص سٍضْبی تَلیذ هَاد سادیَاکتی. 

 تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ  دس ضتبثذٌّذُ ّب سا تَضیح دّذ . 

 سًٍذ تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ دس یک طًشاتَس سا ًطبى دّذ . 

 ٍاکٌص ّبی اًجبم گشفتِ دس یک ساکتَس سا هطخص کٌذ. 

 اًشطی حبصل اص ضکبفت ّستِ ّبی سادیَاکتیَ سا دس یک ساکتَس هَسد اسصیبثی قشاس دّذ.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه دهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 دس طًشاتَسّبی هَاد سادیَاکتیَ ٍ ًحَُ تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ دس سیکلَتشٍى اًَاع تعبدل ّب :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع تعبدل ّب دس طًشاتَسّبی هَاد سادیَاکتیَ ٍ ًحَُ تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ دس سیکلَتشٍى :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2 ًَبم ثجشدسا  ًَع اص تعبدل ّبی اًجبم گشفتِ دس طًشاتَسّبی هَاد سادیَاکتی. 

 تعبدل گزسا سا تَضیح دّذ . 

 هٌحٌی فعبلیت یک طًشاتَس سا ًطبى دّذ . 

  سا هطخص کٌذسًٍذ سسیذى ثِ تعبدل پبیذاس دس یک طًشاتَس. 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذًحَُ تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ دس سیکلَتشٍى.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه یازدهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 هَاد سادیَکتیَ هَسد استفبدُ دس پضضکی خصَصیبت :ػنواى درس

 هَاد سادیَکتیَ هَسد استفبدُ دس پضضکی آضٌبیی داًطجَیبى ثب خصَصیبت :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 3 ًبم ثجشدسا  ًَع اص خصَصیبت فیضیکی هَاد سادیَاکتیَ هَسد استفبدُ دس پضضکی. 

 خصَصیبت ثیَلَطیکی سادیَداسٍّب سا تَضیح دّذ . 

   هحبسجِ ًوبیذ سبعت 24فعبلیت یک طًشاتَس تکٌسیَم سا ثعذ اص گزضت . 

  سا هطخص کٌذکبسثشد اًَاع هَاد سادیَاکتیَ هَسد استفبدُ دس پضضکی ّستِ ای. 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذخصَصیبت سادیَداسٍّبی هَسد استفبدُ دس تطخیص ٍ دسهبى.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه دوازدهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 کویت ّب ٍ ٍاحذّبی پشتَی :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب کویت ّب ٍ ٍاحذّبی پشتَی :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 ًبم ثجشد ٍاحذّبی قذیوی ٍ جذیذ اکتیَیتِ سا. 

 کویت دٍص جزثی سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذدٍص جزثی ًبضی اص یک سًتگي پشتَگیشی سا . 

  سا اص ّن تفکیک کٌذدٍص هعبدل ٍ دٍص هَثش. 

  َسا هَسد اسصیبثی قشاس دّذفبکتَسّبی ٍصًی پشت.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   
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 (جلسه سیسدهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

 ثشخَسد پشتَ ّبی یًَیضاى ثب هبدُ  :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ثشخَسدّبی پشتَّبی یًَیضاى ثب هبدُ :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 3ًبم ثجشد  سا ثشخَسدّبی پشتَّبی یًَیضاى ثب هبدُ ًَع ثشخَسد اص اًَاع. 

 پذیذُ فَتَالکتشیک سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذتغییش عَل هَج فَتَى سا دس پشاکٌذگی کوپتَى . 

 تفکیک کٌذپذیذُ تَلیذ جفت سا اص پذیذُ فٌب . 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذدس اًشطیْبی هَسد استفبدُ دس علَم سادیَلَطی احتوبل ٍقَع اًَاع ثشخَسدّب.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   

 
 



   دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه
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 (جلسه چهاردهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

  اًَاع ثشخَسدّبی پشتَّبی رسُ ای ثب هبدُ :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب اًَاع ثشخَسدّبی پشتَّبی رسُ ای ثب هبدُ :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2ًبم ثجشد  سٍش اص دست دادى اًشطی پشتَّبی رسُ ای سا. 

 پذیذُ تشهضی سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذثشای الکتشًٍی ثب اًشطی هطخص احتوبل تَلیذ پشتَّبی تشهضی دس سشة سا . 

 تفکیک کٌذهفبّین ثشد ٍ عَل هسیش سا اص ّن . 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذپًَیضاسیَى ٍیظُ حبصل اص پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ٍ غیش ثبسداس.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   

 
 



   دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه
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 (جلسه پانسدهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

  تضعیف فَتًَْب :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب تضعیف فَتًَْب :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 2ًبم ثجشد  ًَع اص ضشایت تضعیف سا. 

 ضشیت تضعیف خغی سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذضشیت تضعیف الکتشًٍی سا اص سٍی ضشیت تضعیف خغی . 

 تفکیک کٌذضشیت تضعیف جشهی ٍ الکتشًٍی اص ّن . 

  ُسا هَسد اسصیبثی قشاس دّذتعذاد الکتشًٍْب دس ّش گشم اص هبد.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   

 
 



   دانطگاه ػلوم پسضكي اروهیه
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 (جلسه ضانسدهن) روزانه فیسیک پرتوها طرح درس

:  تاریخ ارائه درس   89-90:  تحصیلي  دوم سال سال نین 

 ( واحذ3) نظری: نوع درس  پیراپسضكي  :دانطكذه 

 جباریدکتر : نام هذرس    پیوسته تكنولوشی پرتوضناسي رضته کارضناسي/ هقطغ 

 27:تؼذاد دانطجو   فیسیک پرتوها :نام درس

دقیقه  160:  هذت کالس  دوم:   ترم  

 .
 :   هنبغ درس  

1-Introduction to health physics. Herman Cember. Last edititon  
 

 دکتر نجم آبادی - فیزیک تشعشع در رادیولوژی- 2

 کتور،کاهپیوتر ،تخته وایت برد،هاشیک وایت بردشویذیو پرو: اهكانات آهوزضي 

  ضشایت اًتقبل ٍ جزة اًشطی :ػنواى درس

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین ضشایت اًتقبل ٍ جزة اًشطی :هدف کلی درس 

.  بتوانذ دانطجو با توجه به سخنراني ارائه ضذه و با هطالؼه هنابغ اصلي درس دقیقا بایذ: اهذاف جسئي 
 ضشیت اًتقبل اًشطی سا تعشیف کٌذ. 

 هفَْم ضشیت جزة اًشطی سا تَضیح دّذ . 

  هحبسجِ ًوبیذهقذاس اًشطی جزة ضذُ سا اص سٍی هقذاس اًشطی اًتقبلی . 

 سا هطخص کٌذدس یک ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ هشاحل جزة اًشطی . 

  سا هَسد اسصیبثی قشاس دّذجزة اًشطی فَتًَْبی هَسد استفبدُ ثشای تصَیشثشداسی دس ثبفت ًشم.   

 پشسص ٍ پبسخ اص داًطجَیبى ّوشاُ ثب ٍ ٍایت ثشد اسائِ سخٌشاًی تَسظ استبد ثب استفبدُ اص ٍیذیَ پشٍصکتَس  روش آهوزش 
                                                                 

  اجسا و ضیوه اجرای درس : 
 

 م

 تعشیف اًشطی ٍ جشم  سَال اصداًطجَیبى دس هَسد : قذههم

   

  دقیقه 5:    هذت زهاى 

 کلیات درس  

   بخص اول درس

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس 

   پرسص و پاسخ و استراحت

  بخص دوم درس

   دقیقه40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه10:    هذت زهاى 

 دقیقه 40:    هذت زهاى 

   دقیقه5:    هذت زهاى جوغ بنذی و نتیجه گیری   

 دقیقه10:    هذت زهاى  .  توریني که دانطجویاى سر کالس جواب هي دهنذ:  ارزضیابي درس   

 
 


