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هدف کلی:
درپبيبى درس فراگيراى اصول وهفبهين فيسيک هذرى ،سبختبر و هذلهبی هسته و اتن ،هبهيت پرتوهب و نحوه و هنببغ توليذ آنهب ،برخورد پرتو بب
هبده و واحذهب و کويت هبی انذازه گيری پرتوهب را هي آهوزنذ.
اهداف مرحله ای(کلی جلسات) :
الف :نظری

 1 -1هؼرفي درس ،هنببغ ،ارزضيببي هقذهبتي ،هقذهه ای بر فيسيک پرتو
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آضنبيي بب تبريخچه هذلهبی اتوي
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آضنبيي بب فيسيک توليذ پرتو ايکس
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آضنبيي بب فيسيک توليذ پرتو ايکس (اداهه)  +آزهوى هيبى ترم

 -8آضنبيي بب فيسيک راديواکتيويته
 -9آضنبيي بب کينتيک راديواکتيويته
 -10آضنبيي بب کنيتيک راديواکتيويته ( اداهه)

 -11هقذهه ای بر برخورد در فيسيک +آزهوى هيبى ترم
 -12برخورد فوتوى هب بب هبده
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برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)

 -14برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)
 -15برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)
 -16برخورد پرتوهبی رره ای ببردار بب هبده
 -17برخورد پرتوهبی رره ای ببردار بب هبده (اداهه)
 -18برخورد نوتروى بب هبده
 -19هقذهه ای بر کيفيت پرتو  +آزهوى هيبى ترم
 -20آضنبيي بب کيفيت پرتو و هطخصه هبی آى
 -21آضکبرسبزهب و دوزيوترهب در راديولوشی

 -22هقذهه ای بر دوزيوتری  :آضنبيي بب کويت هب و واحذهبی رايج در سنجص پرتو
 -23آضنبيي بب هفبهين ههن در دوزيوتری پرتوهبی يونيساى
 -24هقذهه ای بر راديوبيولوشی و حفبظت پرتويي
I

اهداف ویژه رفتاری(جلسات نظری):
 -1هؼرفي درس ،هنببغ ،ارزضيببي هقذهبتي ،هقذهه ای بر فيسيک پرتو
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 1-1اّذاف دسع سا تـشح ًوبیذ .
 ) 1-2اًَاع ًیشٍّب ٍ اًشطی ّبی هَجَد دس طجیؼت سا تـشیح ًوبیذ ٍ آًْب سا هقبیؼِ کٌذ.
 )1-3هفبّین فیضیکی اػبػی سا دس فیضیک کالػیک ٍ ًَیي هقبیؼِ کٌذ.
 )1-4حل توشیي

 -2آضنبيي بب سبختبر هبده و هبهيت پرتوهب
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )2-1ػبختبس اتن ٍ هلکَلْب سا تـشیح ًوبیذ.
 ) 2-2اًَاع پیًَذ هلکَلی سا تَضیح دّذ ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى ٍ هقبیؼِ کٌذ.
 )2-3اًَ اع پشتَّب (رسُ ای ٍ الکتشٍهغٌبطیؼی) سا دػتِ ثٌذی کٌذ ٍ دس هَسد ٍیظگیْبی ّش یک ثحث کٌذ.
 )2-4هفَْم اصل رسُ ای -هَجی ثَدى سا تَضیح دّذ.
 )2-5حل توشیي
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آضنبيي بب تبريخچه هذلهبی اتوي
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )3-1هذل اتوی تبهؼَى ( کـوـی) تـشیح کٌذ.
 ) 3-2هذل اتوی سادسفَسد سا تـشیح کٌذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ثیبى ًوبیذ.
 ) 3-3هذل اتوی ؿشٍدیٌگش سا تـشیح ًوبیذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًشا تَصیف کٌذ.
 )3-4اػذاد کَاًتَهی سا ثیبى ًوبیذ ٍ ّش یک سا تَضیح دّذ.
 )4-5حل توشیي
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آضنبيي بب سبختوبى هسته
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )4-1اجضا ّؼتِ سا تـشیح ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى کٌذ.
 ) 4-2اًَاع ًَلکئَتیذّب سا ثش اػبع تؼذاد پشٍتَى ٍ ًَتشٍى دػتِ ثٌذی کٌذ.
ٍ )4-3احذ جشم اتوی ٍ ًحَُ هحبػجِ آى سا تَضیح دّذ.
 )4-4تفبٍت ّبی ػوذُ فیضیک اتوی ٍ ّؼتِ ای سا ثٌَیؼذ ( .اص ًظش اًشطی ثؼتگی ،اثؼبد فیضیکی ٍ .)...
ً )4-5قص جشهی ّؼتِ ٍ اًشطی ثؼتگی آى سا تَضیح دّذ ٍ آًشا هحبػجِ کٌذ.
 )4-6حل توشیي
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آضنبيي بب هذلهبی هسته ای
در پبيبى هر دوره از دانطجو انتظبر هي رود:

II

 ) 5-1اًَاع هذلْبی ّؼتِ ای سا تـشیح کٌذ.
 )5-2خ صَصیبت ٍ سفتبسّبی ّؼتِ ّب سا ثش هجٌبی هذلْبی ّؼتِ ای تـشیح ًوبیذ.
ّ ) 5-3ؼتِ ّبی ثب اػذاد جبدٍیی سا ًبم ثجشد ٍ ػلت سفتبس ایي ّؼتِ ّب سا تَجیِ کٌذ.
ً ) 5-4وَداس پبیذاسی ّؼتِ ّب سا سػن ًوبیذ ٍ دس هَسد پبیذاسی ّؼتِ ّب ثب تَجِ ثِ ًوَداس هزکَس تَضیح دّذ .
 )5-5حل توشیي
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آضنبيي بب فيسيک توليذ پرتو ايکس
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )6-1اجضا هختلف تیَة پشتَ ایکغ سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ ػولکشد ّش یک اص آًْب سا ثیبى کٌذ .
 )6-2ثشخَسد الکتشٍى ثب هبدُ ّذف ثِ طَس خالصِ تـشیح کٌذ.
 )6-3اًَاع پشتَّبی ایکغ تَلیذ ؿذُ دس اثش ثشخَسد الکتشٍى ثب هبدُ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک سا تـشیح کٌذ.
 ) 6-4ػَاهل هَثش ثش هیضاى تَلیذ پشتَّبی ایکغ تبثؾ تشهضی ٍ هـخصِ سا فْشػت کٌذٍ دس هَسد آًْب سا تَضیح دّذ.
 )6-5حل توشیي

آضنبيي بب فيسيک توليذ پرتو ايکس (اداهه)  +آزهوى هيبى ترم
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در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
)7-1

ػَاهل هَثش ثش هیضاى تَلیذ پشتَّبی ایکغ تبثؾ تشهضی سا فْشػت کٌذٍ دس هَسد آًْب سا تَضیح دّذ.

 )7-2ػَاهل هَثش ثش هیضاى تَلیذ پشتَّبی ایکغ تبثؾ ایکغ هـخصِ سا فْشػت کٌذٍ دس هَسد آًْب سا تَضیح دّذ.
 )7-3ثِ  70دسصذ ػَاالت هیبى تشم پبػخ دّذ.

 -8آضنبيي بب فيسيک راديواکتيويته
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 8-1اًَاع ٍاپبؿی ّبی هَاد سادیَاکتیَ سا ًبم ثشدُ هؼبدلِ آًْب سا ًَؿتِ ٍ ًَع تجذیل سا تؼییي کٌذ.
ٍ )8-2یظگیْبی هحصَالت اًَاع ٍاپبؿی سا تَضیح دّیذ ٍ ّش ٍاپبؿی سا سٍی ًوَداس پبیذاسی ّؼتِ سػن ًوبیذ.
 )8-3پیؾ ؿشط ٍقَع ٍاپبؿی ّبی ًبم ثشدُ سا ثیبى کٌذ.
 )8-4حل توشیي

 -9آضنبيي بب کينتيک راديواکتيويته
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 9-1کویت ّبی الصم ثشای ثشسػی سفتبس سادیَاتن سا تؼشیف کٌیذ ( .اکتیَیتِ  ،ثبثت ٍاپبؿیً ،یوِ ػوش فیضیکی ،ثیَلَطیکی ٍ هَثش)... ،
 ) 9-2ساثطِ تؼذاد سادیَاتوْبی ثبقیوبًذُ دس ٍاپبؿی سا ثشحؼت صهبى ًَؿتِ ٍ دس هَسد ػَاهل هَثش ثش آى تَضیح دّذ.
 )9-3سادیَاکتیَیتِ طجیؼی ٍ هصٌَػی سا تؼشیف ًوبیذ .
 )9-4ػشی ّبی سادیَاکتیَیتِ طجیؼی سا ًبم ثجشد.
 )9-5ساّْبی تَلیذ هَاد سادیَاکتیَ هصٌَػی سا تـشیح کٌذ.
 )9-6حل توشیي

 -10آضنبيي بب کنيتيک راديواکتيويته ( اداهه)
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 10-1اکتیَیتِ ٍیظُ سا تؼشیف کٌذ ٍ تفبٍت اًشا ثب غلظت ٍیظُ ثیبى کٌذ.
 )10-2جَؽ ّؼتِ ای ٍ ٍیظگیْبی آى سا تـشیح کٌذ.

III

 )10-3ؿکبفت ّؼتِ ای ٍ ٍیظگیْبی آى سا تـشیح کٌذ.
 )10-4سٍؽ تکٌیک سدیبثی ( )Tracingسا تـشیح دّذ.
حل توشیي

 -11هقذهه ای بر برخورد در فيسيک +آزهوى هيبى ترم
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )11-1هفَْم پذیذُ ّبی احتوبلی سا تـشیح کٌذ.
 )11-2قَاًیي حبکن ثش ثشخَسد دس فیضیک کالػیک سا تَضیح دّذ.
 )11-2ثِ  70دسصذ ػَاالت هیبى تشم پبػخ صحیح دّذ.

 -12برخورد فوتوى هب بب هبده
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )12-1هفبّین ثشخَسد االػتیک ٍ غیش االػتیک سا تَضیح دّذ.
 )12-2قبًَى ػکغ هجزٍسی سا تـشیح کٌذ.
 )12-3تفبٍت ثشّوکٌؾ رسات ثبسداس ٍ فَتَى ّب سا تـشیح کٌذ.
 )12-4تضؼیف فَتَى دس ثشخَسد ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.
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برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)

در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )13-1هفبّین دسصذ ػجَس -ضخبهت ًین کٌٌذُ -ضخبهت یک دّن کٌٌذُ -هؼبفت هیبًگیي آصاد ٍ ػطح هقطغ سا تـشیح کٌذ.
 ) 13-2اًَاع ضشایت تضؼیف خطی ،ضشیت تضؼیف جشهی سا تؼشیف کٌذ ٍ ایي هفبّین سا تـشیح کٌذٍ لضٍم تؼشیف آى سا تـشیح کٌذ.
 )13-3ضشیت تضؼیف الکتشًٍی ٍ اتوی سا تؼشیف کٌذ ٍ ایي هفبّین سا تـشیح کٌذ.
 )14-3ضشیت اًتقبل جشهی ٍ ضشیت جزة جشهی سا تؼشیف کٌذ.
)13-5حل توشیي

 -14برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )14-1هؼبدلِ تضؼیف پشتَّبی فَتًَی دس هبدُ سا ثٌَیؼذ ٍ ًوَداس تضؼیف سا سػن کٌذ.
 )14-2اًَاع ثشخَسدّبی فَتَى ّب ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ًبم ثجشد.
 )14-3پذیذُ فَتَالکتشیک ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.
 )14-4پذیذُ کبهپتَى ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.
 )14-5پذیذُ تَلیذ جفت ٍ تَلیذ ػِ گبًِ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.
 )14-6حل توشیي

-15برخورد فوتوى بب هبده ( اداهه)
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )15-1پذیذُ ٍاپبؿی فَتًَی سا تـشیح کٌیذ.
 )15-2پذیذُ تبهؼَى ٍ سایلی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا تـشیح کٌذ.
ً )15-3وَداس تضؼیف ؿذت پشتَّبی فَتًَی ثب هبدُ سا ثب تَجِ ثِ پذیذُ ّبی فَق ثکـذ ٍ تـشیح کٌذ.
 )15-4حل توشیي

IV

 -16برخورد پرتوهبی رره ای ببردار بب هبده
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )16-1هفَْم ثشد رسات دس هبدُ ٍ لضٍم تؼشیف آى سا تـشیح کٌذ.
 )16-2هفَْم ضشیت اًتقبل اًشطی  LETرسُ ثبسداس سا ثیبى کٌذ.
 )16-3چْبس ػبص ٍکبس اصلی ثشّوکٌؾ رسات ثبسداس ثب هبدُ سا تـشیح ًوبیذ.
 )16-4تبثؾ تشهضی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ثِ صَست کبهل تَضیح دّذ.
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برخورد پرتوهبی رره ای ببردار بب هبده (اداهه)

 )17-1هفَْم تَاى تَقف ػبصی هبدُ سا ثٌَیؼذ .
 )17-2تفبٍت تَاى تَقف ػبصی ثب  LETسا ثیبى کٌذ.
 )17-2تفبٍت تَاى تَقف ػبصی جشهی سا تؼشیف کٌذ.
 )17-4ػَاهل هَثش ثش تَاى تَقف ػبصی هبدُ سا تـشیح کٌذ.
 )17-5حل توشیي

 -18برخورد نوتروى بب هبده
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 18-1پٌج ٍاکٌؾ ًَتشٍى ثب ّؼتِ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک اص آًْب سا ثِ صَست خالصِ ؿشح دّذ.
 )18-2ػطح هقطغ کلی ًَتشٍى تؼشیف کٌذ.
 )18-3هؼبدلِ ػجَس ًَتشٍى اص هیبى هبدُ سا ثٌَیؼذ.
 BNCT )18-4سا ؿشح دّذ.
 )18-5حل توشیي

 -19هقذهه ای بر کيفيت پرتو +آزهوى هيبى ترم
 )19-1اّویت کیفیت پشتَ دس تصَیشثشداسی ٍ دٍصیوتشی ثیوبس سا تـشیح کٌذ.
 )19-2ضشیت ّوگٌی سا تؼشیف کٌذ ٍ ایي کویت سا ثشای پشتَّبی گبهب ٍ ایکغ هقبیؼِ کٌذ.
 )19-4داًـجَ ثِ  70دسصذ ػَاالت هیبى تشم پبػخ صحیح دّذ.
 -20آضنبيي بب کيفيت پرتو و هطخصه هبی آى
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 20-1ضخبهت الیِ ًین کٌٌذُ ٍ یک دّن کٌٌذُ ٍ ًحَُ ثِ دػت اٍسدى آى سا ثیبى کٌذ.
 )20-2ؿبخصِ ّبی هْن دس ًؼییي کیفیت پشتَ سا تَضیح دّذ.
 )20-3تَصیغ پشتَ سا ثشای اًشطی ّبی هختلف هقبیؼِ کٌذ.

 -21آضکبرسبزهب و دوزيوترهب در راديولوشی
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 )21-1اًَاع دٍصیوتشّبی هَسد اػتفبدُ دس سادیَلَطی سا ًبم ثجشد.
ٍ )21-2یظگیْبی آؿکبسػبصّبی گبصی – اتبقک یًَیضاى سا ثشؿوبسد.

V

 )21-4اػبع کبس دٍصیوتشّبی فیلن ،تشهَلَهیٌؼبًغ ٍ ًیوِ سػبًب سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آى سا ثشؿوبسد.

 -22هقذهه ای بر دوزيوتری  :آضنبيي بب کويت هب و واحذهبی رايج در سنجص پرتو
در پبيبى از دانطجو انتظبر هي رود:
 ) 18-1دس هَسد ٍاحذّبی قذین ٍ جذیذ پشتَصایی ٍ ساتجبط آًْب تَضیح دّذ.
 )18-2اکؼپَطس سا تؼشیف کٌیذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثٌَیؼذ.
 )18-3دص جزثی سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثیبى کٌذ.
 )18-4استجبط ثیي اکؼپَطس ٍ دص جزثی سا ثٌَیؼذ.
 )18-5حل توشیي
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آضنبيي بب هفبهين ههن در دوزيوتری پرتوهبی يونيساى

 )23-1ضشیت اًتقبل اًشطی جشهی سا تـشیح کٌذ.
 )23-2ضشیت جزة اًشطی جشهی سا تـشیح کٌذ.
 ) 23-3تغججشات ایي ضشایت ثب اًشطی سا دس هَسد ػشة ٍ ػذد اتوی پبییي هقبثؼِ کٌذ.
 )23-4اّویت ایي ضشایت دس اًذاصُ گیشی پشتَ سا تـشیح کٌذ.

 -24هقذهه ای بر حفبظت پرتويي  :آضنبيي بب کويت هب و واحذهبی رايج
ً )24-1کبت کبسثشدی هْن فیضیک پشتَ دس حفبظت پشتَیی سا ثشؿوبسد.
 )24-2کویت ٍ ٍاحذّبی سایج دس حفبظت پشتَیی سا ًبم ثشدُ تؼشیف کٌذ.
 )24-3اصَل هْن فیضیک پشتَ دس طشاحی اتبق سادیَگشافی سا تـشیح کٌذ.

منابع برای مطالعه :
1- Stewart C. Bushong. Physics Radiologic Science for Technologists. 2012.
2- Ervin B Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physics, 2th Edition; Springer.2010.
3- Physics and Enginearig for Radiation Detection. Syed Naeem Ahmed. 2th edition.2014.

–4نجم آبادی  :فریدون  .فیزیک تشعشع و رادیىلىژی  .نشر دانشگاه تهران. 3131 .

شیوه های یاد دهی – یادگیری :
سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،ارائه کنفرانس توسط دانشجویان  ،تمرین
رسانه های آموزشی :
وایت برد  ،کامپیوتر  ،دیتاپروژکتور
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عنوان درس :فیزیک پرتوها
روز وساعت جلسه :دو شنبه ها 00-06هشت هفته اول و سه شنبه ها 8-01

نیمسال دوم  ،سال تحصیلی99-99

هوضوع هر جلسه

هذرس

جلسه
1

هؼشفی دسع ،هٌبثغ ،اسصؿیبثی
هقذهبتی ،هقذهِ ای ثش فیضیک پشتَ

احسبى خذاهرادی

1399/12/18

2

آؿٌبیی ثب ػبختبس هبدُ ٍ هبّیت
پشتَّب

احسبى خذاهرادی

1399/12/19

3

آؿٌبیی ثب تبسیخچِ هذلْبی اتوی

احسبى خذاهرادی

1399/12/25

4

آؿٌبیی ثب ػبختوبى ّؼتِ

احسبى خذاهرادی

1399/12/26

5

آؿٌبیی ثب هذلْبی ّؼتِ ای

احسبى خذاهرادی

1400/1/17

6

آؿٌبیی ثب فیضیک تَلیذ پشتَ ایکغ

احسبى خذاهرادی

1400/1/18

7

آؿٌبیی ثب فیضیک تَلیذ پشتَ ایکغ
(اداهِ )  +آصهَى هیبى تشم

احسبى خذاهرادی

1400/1/25

8

آؿٌبیی ثب فیضیک سادیَاکتیَیتِ

احسبى خذاهرادی

1400/1/26

9

آؿٌبیی ثب کیٌتیک سادیَاکتیَیتِ

احسبى خذاهرادی

1400/2/2

10

آؿٌبیی ثب کٌیتیک سادیَاکتیَیتِ (
اداهِ)

احسبى خذاهرادی

1400/2/3

11

هقذهِ ای ثش ثشخَسد دس فیضیک

احسبى خذاهرادی

1400/2/9

+آصهَى هیبى تشم
12

ثشخَسد فَتَى ّب ثب هبدُ

احسبى خذاهرادی

1400/2/10

13

ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ ( اداهِ)

احسبى خذاهرادی

1400/2/16

14

ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ ( اداهِ)

احسبى خذاهرادی

1400/2/17

15

ثشخَسد فَتَى ثب هبدُ ( اداهِ)

احسبى خذاهرادی

1400/2/23

16

ثشخَسد پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ثب
هبدُ

احسبى خذاهرادی

1400/2/24

17

ثشخَسد پشتَّبی رسُ ای ثبسداس ثب
هبدُ (اداهِ)

احسبى خذاهرادی

1400/2/30

VIII

18

ثشخَسد ًَتشٍى ثب هبدُ

احسبى خذاهرادی

1400/3/1

19

هقذهِ ای ثش کیفیت پشتَ +آصهَى هیبى تشم

احسبى خذاهرادی

1400/3/2

20

آؿٌبیی ثب کیفیت پشتَ ٍ هـخصِ ّبی آى

احسبى خذاهرادی

1400/3/9

21

آؿکبسػبصّب دس سادیَلَطی

احسبى خذاهرادی

1400/3/17

22

هقذهِ ای ثش دٍصیوتشی  :آؿٌبیی ثب کویت ّب ٍ

احسبى خذاهرادی

1400/3/24

ٍاحذّبی سایج دس ػٌجؾ پشتَ
23

24

آؿٌبیی ثب هفبّین هْن دس دٍصیوتشی پشتَّبی
یًَیضاى
هقذهِ ای ثش سادیَثیَلَطی ٍ حفبظت پشتَیی

IX

احسبى خذاهرادی

1400/3/31

احسبى خذاهرادی

1400/4/6

