
 بِ ًام خذا                                                                   

 داًؽگاُ ػلَم پسؼكي كرهاًؽاُ

 پسؼكيپیرا داًؽكذُ

 1اصَل ٍ هباًي رادیَلَشی تؽخیصي  طرح درض:

                              95-96اٍل ًیوؼال ترم ٍ ظال تحصیلي :                        سػَل آصهَى فش -دکسش احؼاى خذاهشادیهذرض : 

        کاسشٌاػی خضشکی ّؼسِ ای  3داًشجَیاى زشم هخاطباى :          ( ٍاحذ ػولی 1 -ٍاحذ ًظشی 3ٍاحذ) 4تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ : 

 2-4 ٍ ػِ شٌثِ  10-12شٌثِ زهاى ارائِ درض:                                                           -درض پیػ ًیاز : 

 2-4چْاسشٌثِ  ػولی: تخش                                    11-12شٌثِ دٍ : زهاى پاظخگَیي بِ ظَاالت فراگیر 

 آشٌایی داًشجَیاى تا اصَل فیضیکی حاکن تش دػسگاّْای سادیَلَطی زشخیصیّذف كلي : 

 اّذاف كلي جلعات ًظری: 

  هٌاتغ همذهِ ای تش اهَاج الکسشٍهغٌاطیؼیآشٌایی تا اّذاف کلی ٍ جلعِ اٍل : 

 آشٌایی تا اجضاء زشکیل دٌّذُ زیَب خشزَ ایکغ ٍ ًحَُ زَلیذ آىجلعِ دٍم : 

  فیضیک زَلیذ خشزَ ایکغآشٌایی تا هفاّین جلعِ ظَم:  

 فیضیک زَلیذ خشزَ ایکغ ) اداهِ(آشٌایی تا هفاّین جلعِ چْارم : 

 خشزَ ایکغطًشازَسّای آشٌایی تا جلعِ پٌجن: 

 آشٌایی تا هفاّین اػاػی تشخَسد خشزَّای ایکغ تا هادُجلعِ ؼؽن : 

 آشٌایی تا هفاّین اػاػی تشخَسد خشزَّای ایکغ تا هادُ ) اداهِ(جلعِ ّفتن : 

 آشٌایی تا خذیذُ زضؼیف خشزَ دس تشخَسد تا هادُجلعِ ّؽتن: 

  آشٌایی تا کٌسشاػر زشؼشغجلعِ ًْن: 

  هیاى زشمجلعِ دّن : 

 آشٌایی تا فیلسش )صافی( ، کَلیوازَس )هحذٍد کٌٌذُ ّا ( ٍ گشیذ جلعِ یازدّن: 

 آشٌایی تا ػاخسواى ٍ ػولکشد صفحاذ لَهیٌؼاًغ )زشذدیذ کٌٌذُ یا فَلی( جلعِ دٍازدّن :



 خصَصیاذ فیضیکی فیلن سادیَگشافی ٍ ظَْس ٍ ثثَذ آى آشٌایی تا جلعِ ظیسزدّن :

 صیاذ فسَگشافیک فیلن سادیَگشافیآشٌایی تا خصَجلعِ چْاردّن : 

 آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیر زصَیش سادیَگشافی ٍ ػَاهل هَثش تش آىجلعِ  پاًسدّن: 

 آشٌایی تا ػَاهل ٌّذػی هَثش تش ٍضَح زصَیش سادیَگشافیجلعِ ؼاًسدّن: 

 آشٌایی تا دػسگاّْای فلَئَسػکَخیجلعِ ّفذّن: 

  فلَئَسػکَخی)اداهِ(آشٌایی تا دػسگاّْای جلعِ ّجذّن: 

 آشٌایی تا دػسگاّْای هاهَگشافیجلعِ ًَزدّن: 

 سادیَگشافی کاهدیَزشیهمذهِ ای تش ػیؼسن ّای زصَیش تشداسی دیجیسال سادیَگشافی: جلعِ بیعتن: 

  هیاى زشمجلعِ بیعت ٍ یكن: 

 ) تِ صَسذ هجاصی( آشٌایی  همذهازی تا سادیَگشافی دیجیسالجلعِ بیعت ٍ دٍم : 

 آشٌایی تا  هثاًی  ػفالَهسشیبیعت ظَم: جلعِ 

 آشٌایی تا اصَل ٍ هثاًی سادیَگشافی دًذاىجلعِ بیعت ٍ چْارم : 

 حل زوشیي ٍ سفغ اشکالجلعِ بیعت ٍ پٌجن : 

 

 ًظری:  )ٍیصُ( بر هبٌای اّذافاّذاف رفتاری 

 هٌابغ هقذهِ ای بر اهَاج الكترٍهغٌاطیعي  اّذاف كلي ٍ جلعِ اٍل : آؼٌایي با

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 اّذاف کلی دسع سا زششیح کٌذ.  .1

 اهَاج الکسشٍهغٌاطیؼی سا تشٌاػذ  ٍ ًظشیِ هَجی ٍ رسُ ای سا زششیح کٌذ.  .2

 زاسیخچِ کشف خشزَ ایکغ سا تیاى کٌذ.  .3

 ٌَیؼذ. ٍیظگیْای اهَاج الکسشٍهغٌاطیؼی سا تیاى کٌذ ٍ تا زَجِ تِ هفَْم فَزَى، ساتطِ فشکاًغ ٍ طَل هَج فَزًَْا سا ت .4

 

 حَُ تَلیذ آىٍ ً تیَب پرتَ ایكطآؼٌایي با اجساء تؽكیل دٌّذُ دٍم : جلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 



 اجضاء هخسلف زیَب خشزَ ایکغ سا دس یک شکل شوازیک سػن کٌذ ٍ ًام تثشد  ًٍمش ّش یک سا زششیح کٌذ.  .1

 ػَاهل هَثش تش طَل ػوش الهح خشزَ ایکغ  سا لیؼر کٌذ. .2

 اصل کاًًَی خطی سا ششح ًوایذ.  .3

اثش خاشٌِ آًذ سا ششح دّذ ٍ زاثیش اًذاصُ ػطح کاًًَی ٍ صاٍیِ آًذ سا تش کیفیر زصَیش ٍ هیضاى خشزَ خشٍجی اص الهح خشزَ ایکغ   .4

 سا زَضیح دّذ. 

ٍاحذ گشهایی ٍ اصطالح هیضاى تاس حشاسزی زیَب سا زؼشیف کٌذ ٍ دس هَسد اّویر شٌاخر هٌحٌی ّای اػوی زیَب زَضیح  .5

 دّذ. 

 ٍلساط اشثاع سا زؼشیف کٌذ.  .6

 

 فیسیک تَلیذ پرتَ ایكط   جلعِ ظَم:

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 اصَل فیضیکی زَلیذ الکسشٍى دس کازذ سا زششیح ًوایذ.   .1

 ًکاذ هْن دس شساب دادى الکسشًٍْا اص ػور کازذ تِ آًذ سا تیاى کٌذ.  .2

 هثاًی فیضیکی تشخَسد خشزَ الکسشٍى تا هادُ سا تِ طَس خالصِ تیاى کٌذ.  .3

 اصَل فیضیکی حاکن تش زَلیذ خشزَ ایکغ زشهضی سا زَضیح دّذ.  .4

 اصَل فیضیکی حاکن تش زَلیذ خشزَ ایکغ هشخصِ سا زَضیح دّذ.  .5

 

 فیسیک تَلیذ پرتَ ایكط ) اداهِ(رم : جلعِ چْا

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 طیف خشزَ ایکغ زَلیذی اص زیَب سا سػن کٌذ ٍ دس هَسد آى زَضیح دّذ.  .1

 کیور ٍ کیفیر خشزَ سا زؼشیف کٌذ.  .2

 . ػَاهل هَثش تش کیفیر ٍ کویر خشزَ ایکغ زَلیذی سا ًام تثشد ٍ ًمش ّشیک سا دس شکل طیف خشزَ زجضیِ زحلیل ًوایذ .3

 اجضاء طًشازَسّای خشزَ ایکغ سا ًام تثشد  ٍ تِ طَس هخسصش دس هَسد ّش یک زَضیح دّذ.  .4

 

 شًراتَرّای پرتَ ایكطجلعِ پٌجن: 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 لَاًیي فیضیکی حاکن  ازَزشاًؼفَسهازَسّا سا زششیح کٌذ.  .1

 ًمش هذاس فیالهاى ٍ ٍلساط لَی سا دس طًشازَسّای زیَب خشزَ ایکغ ششح دّذ.  .2

 دس هَسد یکؼَػاصی ٍ اًَاع آى دس زیَج خشزَ ایکغ زَضیح دّذ .  .3

 اًَاع طًشازَسّا  سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ّش یک زَضیح دّذ.  .4



 آؼٌایي با هفاّین اظاظي برخَرد پرتَّای ایكط با هادُجلعِ ؼؽن : 

 قادر باؼذ: داًؽجَ 

 هفَْم فیضیکی تشخَسد سا تذاًذ ٍ اصطالحاذ االػسیک ٍ غیش االػسیک سا زششیح کٌذ.  .1

 اًَاع تشخَسدّای خشزَ ایکغ تا هادُ سا ًام تثشد.  .2

خذیذُ ششح  دس احسوال ٍلَع ایي خذیذُ خشاکٌذگی ّوذٍع سا ششح دّذ ٍػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ًمش آًْا .3

 دّذ. 

 ایي خذیذُ ششح دّذ.احسوال ٍلَع اثش فَزَالکسشیک سا زَضیح دّذ ٍ ٍػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ًمش آًْا دس  .4

 سا زَضیح دّذ.   Kهفَْم لثِ  .5

 کاتشد اثش فَزَالکسشیک دس سادیَگشافی سا تیاى کٌذ.  .6

 

 ) اداهِ( ن : آؼٌایي با هفاّین اظاظي برخَرد پرتَّای ایكط با هادُ جلعِ ّفت

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ایي خذیذُ ششح دّذ. احسوال ٍلَع اثش کاهدسَى سا زَضیح دّذ ٍ ٍػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ًمش آًْا دس .1

 کاتشد اثش کاهدسَى دس سادیَگشافی سا تیاى کٌذ.  .2

سا تِ طَس هخسصش زَضیح دّذ ٍ ٍػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ًمش  ٍ ٍاخاشی فَزًَی ّؼسِ زَلیذ جفر ّای خذیذُ .3

 آًْا دس احسوال ٍلَع ایي خذیذُ ششح دّذ.

طِی ّای هسفاٍذ تا زَجِ تِ دص دسیافسی تیواس ٍ اهکاى ٍلَع ّش یک اص خذیذُ ّای فَق سا دس تافسْای هخسلف تذى  ٍ دس اًش .4

 کیفیر زصَیش زجضیِ زحلیل کٌذ.

 

 آؼٌایي با پذیذُ تضؼیف پرتَ در برخَرد با هادُتن: عِ ّؽجل

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 هفَْم زضؼیف خشزَ ایکغ سا زؼشیف کٌذ.  .1

، ایي خذیذُ سا تا اػسفادُ اص سٍاتط سیاضی هشتَطِ زفؼیش ٍ Monoenergetic  تا سػن هٌحٌی  زضؼیف خشزَ ایکغ زک اًشطی .2

 زجضیِ زحلیل کٌذ. 

، ضشیة زضؼیف خطی، ضشیة زضؼیف جشهی ٍ ضشیة ّوگٌی خشزَ سا تا زؼشیف کٌذ ٍ  HVLٌذُ هفاّین ضخاهر ًین کٌ .3

 ٍاحذ ّش کذام سا تیاى کٌذ. 

 . سا لیؼر کٌذ ٍ تا زَضیح ّش یک، سٍاتط تیي آًْا سا زششیح کٌذ.  ایکغ ػَاهل هَثش تش زضؼیف خشزَ .4

 سا زَضیح دّذ ٍ زفاٍذ آى تا خشزَ ایکغ زک اًشطی ششح دّذ.  Poly Energeticزضؼیف خشزَ ایکغ غیش یکٌَاخر  .5

تیاى   -دس هَسد زضؼیف خشزَ دس تافسْای هخسلف تذى   -کاستشد هفاّین تیاى شذُ دس جلؼِ لثل سا دس سایَلَطی زشخیصی   .6

 کٌذ. 

 



 كٌتراظت تؽؼؽغآؼٌایي با ن: جلعِ ًْ

  داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ػَاهل هَثش تش کٌسشاػر زشؼشغ سا تیاى کٌذ  .1

 ساّْای افضایش کٌسشاػر زشؼشغ سا تیاى کٌذ.  .2

 ٍ اّویر آى سا دس کیفیر زصاٍیش ٍ افضایش دص تیواس زَضیح دّذ. (  Scatterخشزَّای خشاکٌذُ ) .3

 زششیح کٌذ. تِ طَس کاهل سا  ی اػکسش خشزَّا هل هَثش تش هیضاىػَا .4

 آى سا زششیح کٌذ.  زکٌیک شکاف َّایی ٍ اّویر .5

 

 ّن : هیاى ترم جلعِ د

 

 دّن: آؼٌایي با فیلتر )صافي( ، كَلیواتَر )هحذٍد كٌٌذُ ّا ( ٍ گریذ یازجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 فیلسش کشدى سا زؼشیف کٌذ ٍ ػطَح هخسلف فیلسش کشدى دس زیَب خشزَ ایکغ سا ًام تثشد ٍ ّش یک سا زَضیح دّذ.  .1

 هْوسشیي کاستشد فیلسش سا دس سادیَلَطی زشخیصی ٍ تضسگسشیي ػیة آًْا سا زَضیح دّذ.  .2

 فیلسشّای سایج دس تخش ّای هخسلف سادیَلَطی زشخیصی  سا ًام تثشد ٍ ػلر اًسخاب هَاد هخسلف  دس آًْا سا ششح دّذ.  .3

 ؼایة ّش یک سا دس سادیَلَطی زشخیصی تیاى کٌذ. کَلیوازَس ) هحذٍد کٌٌذُ( ّا سا زؼشیف کٌذ ٍ تا رکش اًَاع آًْا هضایا ٍ ه .4

 زَضیح دّذ. سادیَلَطی زشخیصی کیفیر زصاٍیش ٍ دص دسیافسی تیواساى دس تا سػن ػاخسواى گشیذ دس هَسد ًمش آى دس  .5

 شاػر) دسصذ ػثَس خشزَ اٍلیِ، دسصذ ػثَس خشزَ حزف شذُ ٍ فاکسَس تْثَد کٌس ًحَُ اسصیاتی آى سا زَضیح دّذ ٍ اًَاع گشیذ .6

 اًَاع  لطغ گشیذ سا زَضیح دّذ.  .7

 

 )تؽذدیذ كٌٌذُ یا فَلي( صفحات لَهیٌعاًطظاختواى ٍ ػولكرد ازدّن : آؼٌایي با جلعِ دٍ

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 خذیذُ ّای لَهیٌؼاًغ، فؼفشػاًغ ٍ فلَئَسػاًغ سا زؼشیف کٌیذ.  .1

 صفحاذ زشذیذ کٌٌذُ سا زَضیح دّذ. ٍ هکاًیؼن ػاخسواى  .2

 ساًذهاى رازی صفحاذ زشذیذ کٌٌذُ سا زؼشیف کٌذ ٍ ساّْای افضایش آى سا زَضیح دّذ.  .3

  ػشػر صفحاذ سا زؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش تش آى سا تششواسد.  ٍ فاکسَس زشذیذ کٌٌذگی .4

 کٌذ. سا تا ّن همایؼِػشػر شاى ساًذهاى صفحاذ، اًَاع صفحاذ زشذیذ کٌٌذُ سا ًام تثشد ٍ ٍیظگیْای آًْا تِ خصَص  .5

 تش دص تیواس ٍ کیفیر زصَیش سا زششیح کٌذ.  صفحاذ فَلی اثش اػسفادُ اص  .6

 دس هَسد زکٌَلَطی فؼفشّای جذیذ ٍ زطاتك حؼاػیر طیفی اهَلؼیَى فیلن تا ًَس صفحاذ زَضیح دّذ.  .7

 



 زدّن : خصَصیات فیسیكي فیلن رادیَگرافي ٍ ظَْر ٍ ثبَت آىجلعِ ظیس

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ػاخسواى اًَاع فیلن ّای سادیَگشافی سا زششیح کٌذ.  .1

 ًحَُ ظَْس ٍ ثثَذ فیلن ّای سادیَگشافی سا زششیح کٌذ.  .2

 زاثیش اػسفادُ اص فیلن ّای سادیَگشافی هخسلف تش کیفیر زصَیش سا زَضیح دّذ.  .3

 

 دّن : آؼٌایي با خصَصیات فتَگرافیک فیلن رادیَگرافيجلعِ چْار

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 ؼیسِ اخسیکی سا زؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد. داً .1

سا  فیلن ،  خٌْای اکؼدَطس ٍ کٌسشاػرفیلن تخش ّای هخسلف آى، هفاّین ػشػرتا زشػین هٌحٌی هشخصِ فیلن ٍ ًاهگزاسی  .2

 .زَضیح دّذتا زَجِ  تِ شکل زؼشیف ٍ 

 سا زؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش تش آى سا ًام تثشد.  فیلن کٌسشاػر .3

 . ٍ زاتش هسماطغ سا زؼشیف کٌذ زفاٍذ فیلن ّای تا اهَلؼیَى یکطشفِ سا تا دٍ طشفِ زَضیح دّذ .4

 

 ٍ ػَاهل هَثر بر آى تصَیر رادیَگرافي ٍ كیفیت آؼٌایي با ٍضَحدّن: جلعِ  پاًس

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 کیفیر زصَیش سا زؼشیف کٌذ ٍػَاهل هَثش تش آى سا زؼشیف کٌذ.  .1

 لکِ لکِ شذى سادیَگشافیک  سا زؼشیف کٌذ ٍاجضا آى سا ًام تثشیذ ٍ دس هَسد هْوسشیي جض آى)ًَیض( زَضیح دّیذ.  .2

 صفحِ سا زَضیح دّذ.-ساتطِ ًَیض سا تا ػشػر فیلن .3

 ّای زصَیش ٍ ػَاهل هَثش تش آى سا زَضیح دّذ.  )ًاٍاضحی( اًَاع زاسشذگیٍضَح زصَیش سا زؼشیف کٌذ ٍ  .4

 هفاّین لذسذ زفکیک فضایی ٍ زاتغ خخش خطی سا زَضیح دّذ.  .5

 هفاّین زاتغ اًسمال هذٍالػیَى ٍ طیف ٍیٌش سا زششیح کٌذ.  .6

 

 آؼٌایي با ػَاهل ٌّذظي هَثر بر ٍضَح تصَیر رادیَگرافياًسدّن: جلعِ ؼ

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 سا ًام تثشد. ػَاهل هَثش تش ٌّذػِ زصَیش سادیَگشافی  .1

 تضسگٌوایی ٌّذػی ٍ حمیمی سا زؼشیف کٌذ ٍ تا زَجِ تِ ساتطِ سیاضی آًْا ػَاهل هَثش تش آى سا زششیح کٌذ.  .2

 ًمش اًذاصُ  کاًًَی سا دس تضسگٌوایی ششح دادُ ٍ چگًَگی اًذاصُ گیشی اتؼاد آى سا ششح دّذ.  .3



 

 با دظتگاّْای فلَئَرظكَپي آؼٌایيذّن: جلعِ ّف

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 سا زَضیح دّذ. اجضاء هخسلف دػسگاُ فلَئَسػکَخی  .1

 تْشُ سٍشٌایی ،  ضشیة زثذیل تْشُ کَچک ًوایی ٍ تْشُ جشیاى  زمَیر کٌٌذُ زصَیش سا زؼشیف کٌذ.  .2

 ( سا زَضیح دّذ. زاخیش ٍ تِ ّن سیخسگی  سٍػکَخی ) کٌسشاػر،ئٍََیظگیْای زصَیشگیشی دس فل .3

 دس هَسد زمَیر کٌٌذُ زصَیش دٍ هیذاًِ سا ششح دّذ.  .4

 

 آؼٌایي با دظتگاّْای فلَئَرظكَپي)اداهِ( ذّن: جلعِ ّج

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 اًَاع دٍستیي ّای ٍیذیَیی ٍ ًحَُ ػولکشد آًْا سا دس هَسد اػسفادُ دس دػسگاُ  فلَئَسػکَخی سا زَضیح دّذ.  .1

 دس سادیَگشافی سا فلَئَسػکَخی سا زششیح کٌذ.  زفاٍذ کیفیر زصَیش .2

 ػَاهل هَثش تش کیفیر زصَیش ٍ هیضاى اکؼدَطس ٍ دص تیواس دس فلَئَػکَخی سا زششیح کٌذ. .3

 

 دّن: آؼٌایي با دظتگاّْای هاهَگرافيًَزجلعِ 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 دس هَسد زفاٍذ ّای تیي سادیَگشافی تافر ًشم تا سادیَگشافی هؼوَلی تحث کٌذ.  .1

 زفاٍذ ّای ػوذُ اجضای یک دػسگاُ هاهَگشافی سا تا سادیَگشافی هؼوَلی تیاى کٌذ.  .2

 دس هَسد ػلل فششدُ ػاصی ػیٌِ دس هاهَگشافی زَضیح دّذ.  .3

 دس ساتطِ تا ٍیظگیْای گیشًذُ ّای زصَیش دس هاهَگشافی تحث کٌذ.  .4

 

 رادیَگرافي كاهپیَتری هقذهِ ای بر: رادیَگرافي ن: ظیعتن ّای تصَیر برداری دیجیتالجلعِ بیعت

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 صفحِ تیاى کٌذ. -تشخی اص هضایای سادیَگشافی کاهدیَزشی سا ًؼثر تِ سادیَگشافی فیلن .1

 دس هَسد کٌسشاػر، ًَیض ٍ لذسذ زفکیک فضایی سادیَگشافی کاهدیَزشی تحث کٌذ.  .2

 دس هَسد ػاخساس ٍ ٍیظگیْای صفحِ ًگْذاسًذُ زصَیش تحث کٌذ.  .3

 

 هیاى ترم : جلعِ بیعت ٍ یكن



 

 ) بِ صَرت هجازی( رادیَگرافي دیجیتالبا هقذهاتي  آؼٌایي :  جلعِ بیعت ٍ دٍم

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 خٌج هذ سادیَگشافی دیجیسال سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ّش یک تِ طَس هخسصش زَضیح دّذ. 

 دس هَسد اخسالفاذ تیي زصَیشتشداسی دیجیسال هؼسمین ٍ غیش هؼسمین تحث کٌذ. 

 دس هَسد هشاحل گشفسي، جفر کشدى ٍ جوغ آٍسی زصَیش دس  زصَیش تشداسی دیجیسال تحث کٌذ. 

 ، ػلٌیَم، یذٍسػضین ٍ اکؼی ػَلفَس گادٍلٌیَم دس دیجیسال سادیَگشافی زَضیح دّذ. ساجغ تِ ٍیظگیْای ػیلیکَى

 

 AEC آؼٌایي با  اتَهاتیک اكعپَشر ظیعتن : جلعِ بیعت ظَم

  داًؽجَ قادر باؼذ: 

 دس هَسد اّویر کاستشد ایي ػیؼسن تحث کٌذ.  .1

 دس هَسد حذالل صهاى خاػخ تحث کٌذ.  .2

 ششح دّذ.  BACK-UP mAs OR TIMEدس هَسد ًمش  .3

 زَضیح دّذ.  AECدس ساتطِ تا هحذٍدیر ّای  .4

 

 آؼٌایي با اصَل ٍ هباًي رادیَگرافي دًذاىجلعِ بیعت ٍ چْارم : 

 داًؽجَ قادر باؼذ: 

 اجضا دػسگاّْای سادیَگشافی دًذاى سا ششح دّذ . .1

 زفاٍذ ششایط زاتش دّی دػسگاّْای سادیَگشافی تا دًذاى سا تا دػسگاّْای سادیَگشافی هؼوَلی سا زَضیح دّذ .  .2

 ػلل اػسفادُ اص ًگْذاسًذُ ّای فیلن دس دػسگاّْای سادٍیَگشافی دًذاى سا زَصیف کٌذ.  .3

 اًَاع اتضاسّای جْر دّی خشزَ سا دس دػسگاّْای سادیَگشافی دًذاى ًام تثشد ٍ دس هَسد ّش یک زَضیح دّذ.  .4

 

 جلعِ بیعت ٍ پٌجن : حل توریي ٍ رفغ اؼكال
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 ػخٌشاًی ٍ خشػش ٍ خاػخ ّوشاُ تا تحث گشٍّی رٍغ تذریط :

 خاٍسخَیٌر ، ػایر ّای آهَصشی ایٌسشًسیٍیذئَ خشٍطکسَس، رظاًِ ّای كوک آهَزؼي: 

 آصهَى خایاى زشم تِ صَسذ زؼر ّای چْاس گضیٌِ ای –دٍ آصهَى هیاى زشم تِ صَسذ زششیحی ظٌجػ ٍ ارزیابي:    

 ظاػت تاریخ  ظْن از ًورُ كل )درصذ( رٍغ  آزهَى

ّش جلؼِ لثل اص  دسصذ( 10ًوشُ )2 شفاّی كَئیص 

 آغاص تحث

 شٌثِ ّا ػاػر

12-10 

  دسصذ( 30ًوشُ )6 زششیحی -کسثی آزهَى هیاى دٍرُ 

 

13/9/1395 
24/7/1395 

   دسصذ(  50ًوشُ ) 10 گضیٌِ ای4-کسثی آزهَى پایاى ترم 

اسائِ زحمیك ٍ  تكالیف داًؽجَ

 همالِ

 ----- زا جلؼِ آخش دٍسُ دسصذ( 5ًوشُ )   1

ششکر فؼال دس  حضَر در كالض

 -تحث گشٍّی

حضَس فیضیکی دس 

 کالع

حضَس فیضیکی  دسصذ(  5ًوشُ )   1

 حذالل دس جلؼِ

 10-12شٌثِ 
ّشر ّفسِ  2-4ػِ شٌثِ 

 اٍل
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  2-4چْاسشٌثِ  ػولی: تخش     2-4ٍ ػِ شٌثِ   10-12شٌثِ زهاى ارائِ درض: 

    کاسشٌاػی خضشکی ّؼسِ ای  3داًشجَیاى زشم هخاطباى : 

             برًاهِ زهاًبٌذی:     

ؼوارُ  ردیف

 جلعِ

تجْیسات   هذرض هَضَع

 آهَزؼي هَرد ًیاز

 تاریخ

آشٌایی تا اّذاف کلی ٍ هٌاتغ همذهِ ای تش  جلؼِ اٍل: 1

  اهَاج الکسشٍهغٌاطیؼی
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

20/6/1395 

جلؼِ  2

 دٍم:

آشٌایی تا اجضاء زشکیل دٌّذُ زیَب خشزَ 

 آىایکغ ٍ ًحَُ زَلیذ 
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

23 /6/1395 

جلؼِ  3

 ػَم

دکسش احؼاى   آشٌایی تا هفاّین فیضیک زَلیذ خشزَ ایکغ

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

27 /7/1395 

جلؼِ  4

 چْاسم 

آشٌایی تا هفاّین فیضیک زَلیذ خشزَ ایکغ ) 

 اداهِ(
 دکسش احؼاى

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

30/7/1395 
 -زؼطیل سػوی

جلؼِ جثشاًی 

هسؼالثاً اػالم هی 

 گشدد. 

جلؼِ  5

 خٌجن

دکسش احؼاى  آشٌایی تا طًشازَسّای خشزَ ایکغ

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

3/7/1395 

جلؼِ  6

 ششن

خشزَّای آشٌایی تا هفاّین اػاػی تشخَسد 

 ایکغ تا هادُ
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

6/7/1395 

جلؼِ  7

 ّفسن

آشٌایی تا هفاّین اػاػی تشخَسد خشزَّای 

 ایکغ تا هادُ ) اداهِ(
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

10/7/1395 

جلؼِ  8

 ّشسن

خشزَ دس تشخَسد تا آشٌایی تا خذیذُ زضؼیف 

 هادُ
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

13/7/1395 

دکسش احؼاى   آشٌایی تا کٌسشاػر زشؼشغ جلؼِ ًْن 9

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

17/7/1395 

جلؼِ  10

 دّن

دکسش احؼاى   هیاى زشم

 خذاهشادی

-خشٍطکسَسٍیذیَ 

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

 20/7/1395 
-زؼطیل سػوی

جلؼِ جثشاًی 

هسؼالثاً اػالم هی 

 گشدد.

جلؼِ  11

 یاصدّن 

آشٌایی تا فیلسش )صافی( ، کَلیوازَس )هحذٍد 

 کٌٌذُ ّا ( ٍ گشیذ 
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

24/7/1395 

 جلؼِ 12

 دٍاصدّن

ػاخسواى ٍ ػولکشد صفحاذ آشٌایی تا 

 لَهیٌؼاًغ )زشذدیذ کٌٌذُ یا فَلی(
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

27/7/1395 



 

 

 دس هَسد تخش ػولی داًشجَ دس تخش زصَیشتشداسی تیواسػساى تا زکٌیک ّا ٍ خشٍزکل ّا آشٌا خَاّذ شذ. 

 

 جلؼِ 13

 ػیضدّن

خصَصیاذ فیضیکی فیلن سادیَگشافی  آشٌایی تا

 ٍ ظَْس ٍ ثثَذ آى
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

1/8/1395 

 جلؼِ 14

 چْاسدّن

آشٌایی تا خصَصیاذ فسَگشافیک فیلن 

 سادیَگشافی
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

4/8/1395 

 جلؼِ 15

 خاًضدّن

آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیر زصَیش سادیَگشافی ٍ 

 ػَاهل هَثش تش آى
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

8/8/1395 

 جلؼِ 16

 شاًضدّن

آشٌایی تا ػَاهل ٌّذػی هَثش تش ٍضَح زصَیش 

 سادیَگشافی
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

11/8/1395 

 جلؼِ 17

 ّفذّن

دکسش احؼاى  آشٌایی تا دػسگاّْای فلَئَسػکَخی

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

16/8/1395 

 جلؼِ 18

 ّیجذّن

دکسش احؼاى   آشٌایی تا دػسگاّْای فلَئَسػکَخی)اداهِ(

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

18/8/1395 

 جلؼِ 19

 ًَصدّن

دکسش احؼاى  آشٌایی تا دػسگاّْای هاهَگشافی

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

25/8/1395 

 جلؼِ 20

 تیؼسن

ّای زصَیش تشداسی دیجیسال آشٌایی تا ػیؼسن 

سادیَگشافی: همذهِ ای تش سادیَگشافی 

 کاهدیَزشی

دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

2/9/1395 

 جلؼِ 21

تیؼر ٍ 

 یکن

دکسش احؼاى   هیاى زشم

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

9/9/1395 

 جلؼِ 22

تیؼر ٍ 

 دٍم

)تِ  همذهازی تا سادیَگشافی دیجیسالآشٌایی  

 صَسذ هجاصی(
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

16/9/1395 

 جلؼِ 23

تیؼر ٍ 

 ػَم

دکسش احؼاى  آشٌایی تا  ازَهازیک اکؼدَطس ػیؼسن

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

23/9/1395 

 جلؼِ 24

تیؼر 

 ٍچْاسم

 اصَل ٍ هثاًی سادیَگشافی دًذاى آشٌایی تا

 
دکسش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

30/9/1395 

 جلؼِ 25

 تیؼر ٍ

 خٌجن

دکسش احؼاى  حل زوشیي ٍ سفغ اشکال

 خذاهشادی

-ٍیذیَ خشٍطکسَس

 ٍایر تشد-کاهدیَزش

7/10/1395 


