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 :هدف کلی

 .می شوندبا ساختمان،اجزا واصول فیزیكي كاركرد دستگاه هاي سي تي اسكن آشنا در پایان درس فراگیران  
 
 

 :  (کلی جلسات)اهداف مرحله ای

 معمولی ،بررسي محدودیت هاي رادیوگرافيمقدمهدماتی ،  ارزشیابی مق ومعرفی درس ، منابع  -2
 اصول فیزیكي توموگرافي كامپیوتريآشنایی با  -2
 CTمفاهیم جمع آوري داده ها در  آشنایی با  -1
 CTنسل هاي مختلف آشنایی با  -9
 CT ماتریس بازسازي تصویر در -9
   CTدر  ومفهوم دستكاري تصویر CTد اعدا -6
 CTتجهیزات ووسایل شناخت  -7
 با سیستم هاي توموگرافي كامپیوتري با پرتوالكتروني آشنایی -8
  ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم -5

 CT كیفیت تصویر عوامل موثر بر بررسی-01
 (ادامه)CT كیفیت تصویر عوامل موثر بر بررسی -22
 اري حجميوپیشرفت در تصویربرد اصول فیزیكي و تجهیزات دستگاههاي سي تي اسپیرال تك مقطعيآشنایی با  -22
 اصول فیزیكي و تجهیزات دستگاههاي سي تي اسپیرال چند مقطعيآشنایی با  -21
 آشنایي با سي تي فلوروسكوپي وتصویر برداری پیوسته -29
 اصول ومفاهیم مقدماتی سي تي سه بعدي -29
 CT نگاهی به تصویربرداري مجازي با  سي تي آنژیوواصول ومفاهیم مقدماتی  -26

 

 : اهداف اختصاصی
 

 :بررسي محدودیت هاي رادیوگرافيمعرفی درس ، منابع ، مقدمه ،  – 2
 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 اهداف درس را تشرح نماید (  2-2
 ان کند یرا ب محدودیت هاي تصویربرداري به كمك رادیوگرافي معمولي(  2-2

 دتشریح كن معمولي را رادیوگرافيغلبه بر محدودیتهاي  موجود روشهاي( 1-2

.توموگرافي كامپیوتري را تشریح كند اصطالحات در زمینه( 9-2  
 

 :اصول فیزیكي توموگرافي كامپیوتري آشنایی با  – 2
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تشریح کند اصول فیزیكي ومراحل تشكیل تصاویرتوموگرافي كامپیوتري (  2-2
 .اجزای ضروری دستگاه  سی تی را تشریح کند( 2-2
 

 :CTهیم جمع آوري داده ها در مفا -1
 ایان دانشجو قادرباشدپدر 

 . فهرست نماید  آن را را تعریف واجزاي CT مفهوم جمع آوري داده ها ودریافت اطالعات در( 2-1

 تشریح کند  جئومتري دریافت اطالعات را( 2-1
  



 II 

 :CTنسل هاي مختلف آشنایی با  –9
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 . فهرست کند براساس جئومتري دریافت اطالعات،حركت اسكن وتعداد آشكارسازها  را CTلف نسل هاي مخت(  2-9
 اساس کار ،اجزا،محدودیت های سی تی های نسل اول و دوم را تشریح کند(  2-9
 سی تی های نسل اساس کار ،اجزا،محدودیت های نسل سوم  و چهارم را تشریح کند( 1-9
 کتروبیم سی تی  و سی تی اسپیرال را تشریح کنداساس کار ،اجزا ومزایای ال (9-9
 
  :CT ماتریس بازسازي تصویر در -9

 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 تشریح کند CTرا در تصاویر دیجیتال ومقطعي  ومیدان دید  مفهوم ماتریس  (2-9

 تشریح کند CTمفهوم وكسل وپیكسل را در تصاویر دیجیتال ومقطعي  (2-9
 

 :CTدر  دستكاري تصویر ومفهوم CTاعداد  -6
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .اعداد سی تی را تعریف ونحوه محاسبه آن را تشریح کند( 2-6
 عوامل موثر بر اعداد سی تی را تشریح کند(2-6
 .رابطه اعداد سی تی را با مقیاس خاکستری را تشریح کند(1-6

 دستكاري تصویر را نام ببردانواع  را تشریح  CTدر  مفهوم وفلسفه دستكاري تصاویر (9-6
 تشریح نماید اثرتنظیمات این دو را بركنتراست ودانسیته تصاویر را در دستكاري تصویرتوضیح دهدو سطح پنجره وعرض پنجره (9-6
 

 : CTتجهیزات ووسایل شناخت  -7
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .اجزای اصلی دستگاه سی تی اسکن را فهرست کند( 2-7
 .ملکرد هر یک از اجزای دستگاه سی تی اسکن را تشریح کندو عوظیفه (2-7
 

 وسی تی موبایل با سیستم هاي توموگرافي كامپیوتري با پرتوالكترونيآشنایی  -8
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .را تشریح کند  توموگرافي كامپیوتري با پرتوالكتروني ویژگي هاي ساختاري  ومراحل كار (2-8

 .با سي تي معمولي را مقایسه كند ستم هاي توموگرافي كامپیوتري با پرتوالكترونيسی اختالفات بین(2-8

 .نماید را فهرست سیستم هاي توموگرافي كامپیوتري با پرتوالكترونيموارد كاربرد بالیني  (1-8

 لیني آن را فهرستوموارد كاربرد با را تشریح سي تي موبایلویژگي هاي ساختاري  پارامترهاي اسكن وكیفیت تصاویر در( 9-8
 .نماید

 

 ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم -5
 بررسی کارآیی روش تدریس ( 2-5
 تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب ( 2-5
 رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده ( 1-5
 .دهدسواالت پاسخ صحیح ب% 61از فراگیر انتظار می رود حداقل به ( 9-5
 .از فراگیر انتظار می رود پاسخ صحیح کل سواالت را تشریح کند( 9-5
 

 CT كیفیت تصاویر عوامل موثر بر بررسی -21
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .عوامل موثر بر كیفیت تصاویر در سي  تی اسكن را نام فهرست کند (2-21
،عوامل موثر بر هر یك را تشریح ورابطه بین این عوامل وقدرت قدرت تفكیك فضایي وكنتراست در تصاویر سي تي را تعریف  (2-21

 .تفكیك تصاویر را توضیح دهد
 

 (ادامه)CT كیفیت تصاویر عوامل موثر بر بررسی -22
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

ارتباط آنها را برسطح اثر نویز یا پارازیت رابر قدرت تفكیك یا كیفیت تصاویر تشریح عوامل موثربر میزان نویز تصویر ونحوه  (2-22

 .نویزتصاویر سي تي توضیح دهد

آرتیفكت در تصاویر سي تي را تعریف  نقش آنها را بر كیفیت تصاویر بیان،انواع رایج آنرا نام برده ،عوامل موثر بر هر یك را  (2-22
 .تشریح ونحوه كنترل آنها را توضیح دهد



 III 

 
 

 :وپیشرفت در تصویربرداري حجمي سي تي اسپیرال تك مقطعياصول فیزیكي و تجهیزات دستگاههاي آشنایی با  -22
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 مقایسه اختالفات اساسی در اجزای سی تی معمولی واسپیرال( 2-22
 تجهیزات الزم ومشكالت جئومتري دریافت اطالعات حجمي را بیان كند( 2-22

 .پیرال توضیح دهدسي تي اس ویژگي هاي الگوریتم هاي بازسازي تصویر در (1-22

را تعریف وعوامل (پیچ،سرعت حركت تخت،زمان اسكن،فواصل بازسازي)دستگاههاي سي تي اسپیرال پارامترهاي خاص (9-22
 .موثر برهریك را بیان كند

 .را فهرست نماید سي تي اسپیرالبیان ومزایا ومحدودیتهاي  سي تي اسپیرال كیفیت تصویر وعوامل اثر گذاربرآن را در (9-22
 
 

 :اصول فیزیكي و تجهیزات دستگاههاي سي تي اسپیرال چند مقطعيآشنایی با  -21
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 چندبرشه را بیان كند سي تي اسپیرال روند تكامل وفلسفه طراحي( 2-21

 ات را ذكر كند تك وچندبرشه از نظر مرحله دریافت اطالعات وتجهیز سي تي اسپیرالمهمترین تفاوت هاي موجود بین ( 2-21

 .تك برشه فهرست نماید سي تي اسپیرال چندبرشه را نسبت به سي تي اسپیرال پنج برتري(9-21

 

 آشنایي با سي تي فلوروسكوپي وتصویر برداری پیوسته -29
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 .شود را تشریح کند مفهوم تصویر سازی پیوسته و سه اصلي كه منجر به تصویربرداري پیوسته در سی تی می( 2-29

 .را بیان کنید و طراحي ویژگي هاي تجهیزاتي (2-29

 .را فهرست نماید سي تي فلوروسكوپي كاربردهاي بالیني (1-29
 

 :اصول ومفاهیم مقدماتی سي تي سه بعدي -29
 ایان دانشجو قادرباشدپدر

 صویر سازي سه بعدي را تشریح كندتصویرسازي سه بعدي راتعریف،موارد كاربردآنرا فهرست نموده ومراحل ت (2-29
در سي تي آنژیو تشریح  MIP را مقایسه وموارد كاربرد هریك را بیان كند نقش  MIPتكنیكهاي ارائه سه بعدي ارائه سطحي ،حجمي و   (2-29

 .كند
 

 :CT نگاهی به تصویربرداري مجازي با  اصول ومفاهیم مقدماتی سي تي آنژیوو -26
 دایان دانشجو قادرباشپدر

 .مزایای سی تی آنژیو بر آنژیوگرافی معمولی را فهرست ومقایسه کند(2-26
 .سی تی آنژیو نام ببرد تجهیزات ونرم افزار های کاربردی در(2-26
 .مراحل اصلی سی تی آنژیو را نام ببرد( 1-26
دیتهاي آن را فهرست وچهار مرحله اصلي آن را تصویربرداري مجازي همزمان را تعریف ،موارد كاربرد بالیني آن را بیان،مزایا ومحدو( 26 -9

 .تشریح كند
 

 
 
 

 :منابع برای مطالعه 
1- Euclis Seeram,computed Tomography:Physical Principles,clinical Applications and 
Quality control,latest Edition,W.B.Sunders Company. 
2 – Thomas S Curry,James E Dowdey,Robert C Murrey,Christensens Physics of 
Diagnostic radiology,Latest Edition. 
3-Matthias Hofer,CT Teaching Manual,Thieme, Latest Edition. 

 
 

 : یادگیری  –شیوه های یاد دهی 
 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، ارائه کنفرانس توسط دانشجویان 
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 :  رسانه های آموزشی

 دیتاپروژکتور ، نگاتوسکوپ  وایت برد ، کامپیوتر ،
 

 سنجش و ارزشیابی
 

روش       آزمون (بر حسب درصد)سهم از نمره کل   ساعت تاریخ  

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------------------- ----------- کوئیز

ترم آزمون میان  ( نمره   %1 )29      

(نمره   26 %)81  آزمون پایان ترم   طبق برنامه امتحانات 

حضور فعال در 
 کالس

(نمره %2)9     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:مقررات کالس و انتظارات از دانشجو  

                        به منظور بهره برداری مناسب از وقت محدود کالس از دانشجویان عزیز انتظار می رود به رعایت نکات زیر توجه کامل                      
 :نمایند     
 ...(عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن تلفن همراه)به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد -

 .ها را مطالعه نمایندبه منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث  -    
 .س شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کال -
 
 : EDOنام وامضای مسئول:                    نام وامضای مدیر گروه:                            نام وامضای مدرس  
 :تاریخ ارسال:                                 تاریخ ارسال:                                     تاریخ تحویل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جدول زمان بندی برنامه
 

-22-سه شنبه ها: روز وساعت جلسه                                                         49-5نیمسال دوم ، سال تحصیلی       

21                            
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 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

ارزشیابی مقدماتی ،   ومعرفی درس ، منابع   21/22/59 2
،بررسي محدودیت هاي رادیوگرافي مقدمه

 معمولی

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

اصول فیزیكي توموگرافي آشنایی با   27/22/59 2
 كامپیوتري

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 د اسالی

محمد رسول  CTآشنایی با مفاهیم جمع آوري داده ها در   9/22/59 1       

 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

 CTنسل هاي مختلف آشنایی با   22/22/59 9
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  CT تریس بازسازي تصویر درما  28/22/59 9
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  CTدر  ومفهوم دستكاري تصویر CTاعداد   29/22/59 6
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

 CTتجهیزات ووسایل شناخت   27/2/59 7
 

ول محمد رس
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

با سیستم هاي توموگرافي آشنایی   29/2/59 8
 كامپیوتري با پرتوالكتروني

 

محمد رسول 

 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  ارزشیابی تشخیصی و آزمون میان ترم  12/2/59 5
 وحیدنیات

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

محمد رسول  CT كیفیت تصویر عوامل موثر بر بررسی  7/2/59 21
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید 

 CT كیفیت تصویر عوامل موثر بر بررسی  29/2/59 22

 (ادامه)

محمد رسول 

 توحیدنیا

 ، پرسش و پاسخ ،  سخنرانی
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

اصول فیزیكي و تجهیزات آشنایی با  22/2/59 22
دستگاههاي سي تي اسپیرال تك مقطعي 

 وپیشرفت در تصویربرداري حجمي

محمد رسول 

 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

هیزات اصول فیزیكي و تجآشنایی با  59 /28/2 21
 دستگاههاي سي تي اسپیرال چند مقطعي

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید 

آشنایي با سي تي فلوروسكوپي وتصویر  9/1/59 29
 برداری پیوسته

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 
نمایش  بحث گروهی،

 اسالید

محمد رسول  فاهیم مقدماتی سي تي سه بعدياصول وم 22/1/59 29
 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید

اصول ومفاهیم مقدماتی سي تي آنژیوو نگاهی  28/1/59 26
 CT به تصویربرداري مجازي با 

محمد رسول 

 توحیدنیا

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ،
نمایش   بحث گروهی،

 اسالید


