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 ای بر فيسيک پرتوهقذهه  ، هؼرفي درس، هنببغ، ارزضيببي هقذهبتي -1

  :از دانطجو انتظبر هي رود در پبيبى 

 .( اّذاف دسع سا تـشح ًوبیذ  1-1
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 سبختبر هبده و هبهيت پرتوهب آضنبيي بب  -2
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 تبريخچه هذلهبی اتوي  آضنبيي بب -3
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 آضنبيي بب کينتيک راديواکتيويته  -9

  :از دانطجو انتظبر هي رود در پبيبى 

 ػوش فیضیکی، ثیَلَطیکی ٍ هَثش، ...(( کویت ّبی الصم ثشای ثشسػی سفتبس سادیَاتن سا تؼشیف کٌیذ. ) اکتیَیتِ ، ثبثت ٍاپبؿی، ًیوِ 1-9
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