
 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی -فرم طرح دوره نظری و عملی

 99-400در صنعت نیمسال دوم سال  حفاظت در برابر پرتوهامعرفی درس  

 بهداشت حرفه ایدانشکده: بهداشت                                                         گروه آموزشی : مهندسی 

 حفاظت در برابر پرتوها*نام وشماره درس: 

 رشته مهندسی بهداشت حرفه ای  2* رشته ومقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد  ترم

 (                     *محل برگزاری: دانشکده بهداشت 10-11 سه شنبه) و نظری *روز و ساعت برگزاری: تئوری

 * نام مسوول درس)استاد درس(:  دكتر رسول همت جو         * دروس پیش نیاز: ندارد 

        گروه بهداشت حرفه ای -* آدرس دفتر:  دانشکده  بهداشت

 1تعداد واحد 

 عملی (  5/0 –/. نظری 5نوع واحد : )

 Email: r.hemmatjo@yahoo.comآدرس*

 

 ونسازی ریغ یحفاظت افراد در برابر پرتوها منظوره الزم ب یکسب مهارتها هدف کلی درس:

 ) مشارکت دانشجو در فعالیت های کالس نظری  وظایف دانشجویان)تکالیف دانشجو در طول ترم

، حل مسائل و تکالیف محوله، حضور منظم در کالس های تئوری و عملی، انجام پروژه های وعملی

 آزمایشگاهی مربوطه

  منبع نویسی  ودادن نشانی برای تهیه آنها شامل کتابخانه، کتاب منابع اصلی ) با رعایت اصول

 فروشی، اینترنت،.....(

 

روشهای تدریس شامل ، سخنرانی ، سخنرانی بازخوردی  روش تدریس  و وسایل کمک آموزشی مورد استفاده:

 و ویدیو پروژکتور( وایت برد) ها....سایر روش –، پرسش و پاسخ کنفرانس ، بحث گروهی ، پروژه ، حل مسئله 

  روش ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هرارزشیابی:) نوع امتحانات از لحاظ

 زمان امتحانات و تکالیف ذکر شود( -بارم بندی -نحوه طراحی سوال

 ساعت تاریخ نمره روش

پرسش و پاسخ 

 کالسی 

 16 -18 هر جلسه /25

 16 -18  4 امتحان میان ترم

    16 امتحان پایان ترم



 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 حضور منظم در کالس و شرکت فعال در مباحث  -1

 انجام منظم تکالیف و پروژه ها -2

 

 400/99دومنیمسال   و نظری تئوری بهداشت پرتوها جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان

 شروع کالساز 

 یو استانداردها ارهایقانون حفاظت در مقابل اشعه ) مع

 (ونسازی ریغ یپرتوها

  دکتر رسول همت جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو ونسازی ریغ یمنابع پرتوها

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو ونسازی ریغ یمواجهه با انواع پرتوها سکیر یابیارز

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو یوئیامواج راد فیفاظت در برابر طح

) ماوراء بنفش، مادون  یکیاپت یحفاظت در برابر پرتوها

 (زریقرمز و ل

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو

 قبل مطالعه مباحث جلسات دکتر رسول همت جو یکیمکان ونسازی ریغ یحفاظت در برابر پرتوها

و  یکیرالکت یایپا یحفاظت در برابر منابع پرتوئ یشناسائ

 یسیمغناط

 قبل مطالعه مباحث جلسات دکتر رسول همت جو

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو ونسازی ریغ یپرتوها یزیمم

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو ونسازی ریغ یدر برابر پرتوها یحفاظت فرد

مختلف ، مواجهات  طیمح 3از  دیضمن بازد انیدانشجو

 کیو  یرا مطابق سرفصل درس بررس یشغل ایو  یانسان

 با نظارت استاد درس ارائه خواهند داد. یطرح کنترل

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو

 

 

 


