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 اصول رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه  موضوع درس:

 فک و صورت دهان، رادیولوژی گروه آموزشی:

          دکتر حوریه باشی زاده فخار مدرس:

 هدف كلی: 

 آگاهی پیدا کند.دانشجو با اصول رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه آشنا شود و از نحوه استفاده از این اصول در کلینیک 

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو بایستی:

  گانهای زنده مقایسه کند.مستقیم و غیرمستقیم اشعه را بر اراثرات 

  اثرات اشعه را بر ساختار مولکولهایDNA .فهرست کند 

 .تاثیر اشعه بر مراحل مختلف چرخه سلولی را توضیح دهید 

  یکدیگر مقایسه کند.نمودارهای بقا را بر اساس تئوری های هدف رسم و آنها را با 

 .با توجه به قانون برگونیه و تریبندو سلوهای انسانی را براساس حساسیت نسبت به اشعه تقسیم بندی و برای هریک مثالی بزند 

 ن نماید.اثرات زودرس و دیررس پرتوها بر بافتها و ارگان های بدن را بیا 

 .عوامل موثر بر پاسخ سلول ها به اشعه را نام ببرید 

 با هم مقایسه کند.رتوگیری را اثرات احتمالی و قطعی پ 

 پاسخ را تجزیه و تحلیل نماید.-نمودارهای دوز 

 د.ر بافتهای مختلف دهان را مرور کناثرات اشعه ب 

 دوم حاد تابش را مورد بحث قرار دهعالئم سندر. 

 د.ن را به صورت مروری طبقه بندی کناثرات اشعه بر جنی 

  د.سرطانزایی را مورد قضاوت قرار دهاستدالالت ذکر شده در مورد اثرات اشعه بر 

 .انواع روشهای بیان ریسک را نقد نماید 

 .واحدهای اندازه گیری پرتوهای یون ساز را توضیح دهد 

  را محاسبه نماید.دوز معادل و دوز موثر 

 واحدهای سنتی را به SI ..و بعکس تبدیل نماید 

 .منابع پرتوگیری طبیعی و مصنوعی را دکر کند 

 .تعریف صحیحی از فیزیک بهداشت ارائه دهد 

 .اصول فیزیک بهداشت را توضیح دهد 

 .حدود دوز شغلی، پزشکی و اجتماعی را مقایسه نماید 

 ن خطر را برشمرد.روشهای تخمی 

  و دوز را در رادیوگرافی های دندانی توضیح دهد.روشهای کاهش پرتوگیری 

 .روش صحیحی برای طراحی مطب دندانپزشکی جهت استفاده از دستگاه رادیوگرافی ارائه دهد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 4

 

  روش آموزشی:

  ،سخنرانیاستاد محور 

 سش و پاسخپردانشجو محور 

 



  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:
 نمره 25/0سواالت چهارگزینه ای هریک به ارزش تقریبی پایان ترم امتحان کتبی 

 

 نمره برای این مبحث:

 جلسات( 14/1) نمره 68/5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره امتحان پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 1394، چاپ اول 4و  3دهان و فک و صوت از مجموعه کتابهای ملی، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی فصول  رادیولوژی 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Oral radiology:  Sanjay Mallya, Ernest Lam, 8th edition, Elsevier,2019 

 
  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: bashizad@sina.tums.ac.ir 
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