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در پبیبى درس فراگیراى اصَل فیسیکی ٍ اجرای سیستن ّبی تصَیربرداری تطخیصی را هی  :ّذف کلی درس

 آهَزًذ.
 

 ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّر جلسِ یک ّذف(ا
 هؼشفی  دسع، هٌببغ، هؼشفی ًحَُ اسصؿیببی، ًحَُ کلی تَلیذ اؿؼِ ایکغ دس تیَپ اؿؼِ ایکغ -1

 

 شد قؼوت ّبی هختلف ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی ختوبى ٍ اكَل فیضیکی حبکن بش کبسکآؿٌبیی بب ػب -2

 

 تیَپ اؿؼِ ایکغؿٌبخت  -3

 

 تـذیذ کٌٌذُكفحبت ؿٌبخت ؿٌبخت گشیذّب،  -4

 

 ػبختبس فیضیکی فیلن آؿٌبیی بب   -5

 

 هفبّین داًؼیتِ ٍ کٌتشاػت ٍ ػَاهل هختبف هَثش بشّشیکؿٌبخت ، تـکیل تلَیشآؿٌبیی بب   -6

 

 ٌّذػی ٍ هثلثبتی هَثش بش کیفیت تلَیش ػَاهلؿٌبخت   -7

 

 بب ػَاهل هَثش بش کیفت تلَیش آؿٌبیی  -8

 

 بب ػَاهل هَثش بش کیفت تلَیش)اداهِ( آؿٌبیی -9

 هؼشفی ػیؼتن ّبی هذسى تلَیشبشداسی -10

 

 فلَسٍػکَپیؿٌبخت   -11

 

 اجضا فلَسٍػکپی ،هکبًیؼن فیضیکی کبسکشدآؿٌبیی بب    -12

 

 الهپ ّبی تقَیت کٌٌذُ تلَیشب آؿٌبیی ب   -13

 

 هبًیتَس دس ػیؼتن ّبی فلَسٍػکپی هذاسبؼتِ ،دٍسبیي ّبی ٍیذیَییؿٌبخت  -14



 

 ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی دیجیتبلؿٌبخت  -15

 هبهَگشافی آؿٌبیی بب -16

 یاػتخَاً تِیبب ػٌجؾ داًؼ ییآؿٌب- 17

 

 

 

 

 اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:
 

 ّذف کلی جلسِ اٍل: 
 

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:
 کغیاؿؼِ ا َپیدس ت کغیاؿؼِ ا ذیتَل یًحَُ کل ،یببیًحَُ اسصؿ یدسع، هٌببغ، هؼشف  یهؼشف -1

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 سا ؿشح دّذ.اّذاف دسع ( 1-1

 فشایٌذ کلی تَلیذ اؿؼِ ایکغ دس الهپ اؿؼِ ایکغ سا ؿشح دّذ.(  2-1
 

 شد قؼوت ّبی هختلف ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی ختوبى ٍ اكَل فیضیکی حبکن بش کبسکآؿٌبیی بب ػب -2

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 سا بیبى کٌذ.ّبی هختلف ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی  قؼوتختبس، اجضا ٍ اكَل فیضیکی ػب( 1-2

 

 ؿٌبخت تیَپ اؿؼِ ایکغ -3

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 ( ًحَُ تَلیذ اؿؼِ ایکغ دس الهپ سا ؿشح دّذ.1-3

 الهپ هَلذ اؿؼِ ایکغ، هحفظِ الهپ سا ؿشح دّذ.ػبختوبى ٍ اجضا  (2-3

 آًذ دٍاس( سا بیبى کٌذ. -هبى( ٍ بلَک آًذی) آًذ تببتفیال -بلَک کبتذی) ػشپَؽ کبًًَی (3-3

 ٌِ آًذ، ػَاهل هَثش بش پبؿٌِ آًذ سا تـشیح کٌذ.صاٍیِ ّذف، اثش پبؿ (4-3

ساًذهبى کبس الهپ اؿؼِ ایکغ، فیلتش الهپ اؿؼِ ایکغ) اكَل فیضیکی ٍ هکبًیؼن ػول فیلتش، اًَاع فیلتش)راتی، ( 5-3

 ضبفی( سا تَضیح دّذ.بیوبس، ا

ی هحذٍد تؼشف ػیؼتن ّب (Beam Restriction Deviceػیؼتن ّبی هحذٍد کٌٌذُ ابؼبد هیذاى تببؾ)( 6-3

 کٌٌذُ ابؼبد هیذاى تببؾ سا ؿشح دّذ.

هخشٍعی  -دلیل اػتفبدُ اص هحذٍد کٌٌذُ ّبی هیذاى تببؾ، اًَاع هحذٍد کٌٌذُ ّبی هیذاى تببؾ) دیبفشاگن ّب(7-3

 تـشیح کٌذ. کَلیوبتَس( -ّب ٍ اػتَاًِ ای ّب

 

 ؿٌبخت كفحبت تـذیذ کٌٌذُ، گشیذّبؿٌبخت  -4

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 (  تؼشیف گشیذ ٍ دلیل اػتفبدُ اص گشیذ سا ؿشح دّذ.1-4

 ػبختوبى گشیذ ٍ فبکتَسّبی هَسد اػتفبدُ جْت اسصیببی گشیذ ّب سا بیبى کٌذ. ( 2-4



 ( دسكذ ػبَس پشتَ ّبی اٍلیِ، فبکتَس بَکی ٍ ػَاهل هَثش بشآى سا تَضیح دّذ.3-4

 ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا ؿشح دّذ. ( فبکتَس بْبَد کٌتشاػت4-4

 ( گشیذ ّبی ثببت ٍ هتحشک سا تَضیح دّذ.5-4

 

 کبسبشد كفحبت تـذیذ کٌٌذُ دس سادیَلَطی، پذیذُ لَهیٌؼبًغ، فلَئَسػبًغ ٍ فؼفشػبًغ سا ؿشح دّذ. (6-4

ذهبى ( ػبختوبى كفحبت تـذیذ کٌٌذُ )اجضاء هختلف تـکیل دٌّذُ(، ساًذهبى كفحبت تـذیذ کٌٌذُ )سا7-4ً

 راتی، ساًذهبى كفحِ( سا تَضیح دّذ.

 ( ساُ ّبی افضایؾ ػشػت كفحبت تـذیذ کٌٌذُ تٌگؼتبت کلؼین سا ؿشح دّذ.8-4

 سا بیبى کٌذ. فبکتَس تـذیذ کٌٌذگی ٍ ػَاهل هَثش بش آىتـذیذ کٌٌذگی كفحبت تـذیذ کٌٌذُ،  ( هکبًیؼن9-4

 ٌَلَطی فؼفش ّبی جذیذ سا ؿشح دّذ.(ساُ ّبی کلی افضایؾ ػشػت كفحبت تـذیذ کٌٌذُ ٍ تک10-4

 تغببق حؼبػیت عیفی اهَلیؼیَى فیلن بب ًَس حبكل اص كفحبت تـذیذ کٌٌذُ سا تَضیح دّذ. (11-4
 

 

 آؿٌبیی بب ػبختبس فیضیکی فیلن     -5

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ػبختوبى فیضیکی فیلن ٍ اجضا تـکیل دٌّذُ آى سا تَضیح دّذ.  (1-5
 

 جَ قبدر ببضذدر پبیبى داًط

 

 ؿٌبخت هفبّین داًؼیتِ ٍ کٌتشاػت ٍ ػَاهل هختبف هَثش بشّشیک، آؿٌبیی بب تـکیل تلَیش  -6

 

 ( سا ؿشح دّذ.MUTI- GURNEY-MITCHEL( ًظشیِ ّبی فیضیکی تـکیل تلَیش هخفی )1-6

 سا بیبى کٌذ. تؼشیف داًؼیتِ ٍ سٍؽ اًذاصُ گیشی آى (2-6

 هَثش بش آى ؿبهل کٌتشاػت ػضَ ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا ؿشح دّذ. ( کٌتشاػت سادیَ گشافیک ٍ ػَاهل3-6

 کٌتشاػت فیلن ٍ ػَاهل هَثش بش آى سا تَضیح دّذ. (4-6             

 ( اثش هِ آلَدگی ٍ اػکتش بش کٌتشاػت سا ؿشح دّذ.5-6

 

 

 ؿٌبخت ػَاهل ٌّذػی ٍ هثلثبتی هَثش بش کیفیت تلَیش  -7

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ٍضَح ٍ ًبٍاضحی سا ؿشح دّذ. (1-7 

 اًَاع ًبٍاضحی، ًبٍاضحی ٌّذػی، حشکتی، حزبی ٍ كفحِ تـذیذ کٌٌذُ سا بیبى کٌذ. (2-7
 

 

 ت تلَیشیکلی بب ػَاهل هَثش بش کیفآؿٌبیی  -8

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 ػَاهل هَثش بش کیفیت تلَیش سا ؿشح دّذ.( 1-8

 ( ًَیض ٍ ٍضَح سا تَضیح دّذ.2-8

 ( کٌتشاػت ٍ خَاًبیی تلَیش سا ؿشح دّذ.3-8               

 ( تببغ پخؾ ًقغِ ای ٍ پخؾ خغی سا ؿشح دّذ.4-8

 

 

 



 هؼشفی ػیؼتن ّبی هذسى تلَیشبشداسی -9

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 هبهَگشافی( سا ؿشح دّذ. -سٍػکَپی( اًَاع ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی هذسى ) فل1-9َ

 تبلی ٍ کبهپیَتشی سا تَضیح دّذ.( ػیؼتن سادیَگشافی دیجی2-9

 

 ؿٌبخت فلَسٍػکَپی -10

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ( ػبختوبى فیضیکی دػتگبُ فلَسٍػکپی سا ؿشح دّذ.1-10

 ( ًحَُ تـکیل تلَیش دس فلَسٍػپی سا بیبى کٌذ.2-10

 (  ٍپظگی ّبی كفحِ ًوبیؾ ٍیذیَیی تلَیش سا تَضیح دّذ.3-10

 

 کبسکشد اجضا فلَسٍػکپی آؿٌبیی بب هکبًیؼن فیضیکی   -11

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 

 ٍ آؿکبسػبص كفحِ هؼغح سا ؿشح دّذ. CCD( تشاؿِ 1-11

 فحِ هؼغح هؼتقن سا تَضیح دّذ.ك( ػیؼتن ّبی كفحِ هؼغح غیش هؼتقین ٍ ػیؼتن ّبی 2-11
 

 

 الهپ ّبی تقَیت کٌٌذُ تلَیشب آؿٌبیی ب   -12

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 بى ٍ ٍیظگی ّبی الهپ ّبی تقَیت کٌٌذُ تلَیش سا ؿشح دّذ.( ػبختو1-12

 ًقؾ الهپ ّبی تقَیت کٌٌذُ تلَیش ساتَضیح دّذ.(2-12

 

 ؿٌبخت هبًیتَس دس ػیؼتن ّبی فلَسٍػکپی هذاسبؼتِ ٍ  ؿٌبخت دٍسبیي ّبی ٍیذیَیی -13

 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 .( دٍپظگی تلَیش دس دٍسبیي ّبی ٍیذیَیی سا ؿشح دّذ1-13

 ( ػبختوبى فیضیکی دٍسبیي ّبی ٍیذیَیی سا تَضیح دّذ.2-13

 ( استببط ػبختوبى فیضیکی هبًیتَس سا بب ػبیش ػیؼتن بیبى کٌذ.3-13                

 ػِ تَضیح دّذ.وَ( کیفیت تلَیش ٍ قببلیت ّبی دػتکبسی تلَیش سا دس ایي هج4-13

 

 ؿٌبخت ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی دیجیتبل -14

 ًطجَ قبدر ببضذدر پبیبى دا

 پشداصؽ آًبلَگ ٍ دیجیتبل  تلَیش سا ؿشح دّذ.( 1-14               

 هالحظالت هشبَط بِ دص بیوبس سا تَضیح دّذ. (2-14

 ( پشداصؽ بشاػبع کبًَلَؿي ٍ اػوبل فیلتش سا بیبى کٌذ.3-14

 ( کٌتشاػت ٍ قذست تفکیک دس ایي ػیؼتن تلَیشبشداسی تَضیح دّذ.4-14

 

 یبت ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی دیجیتبلؿٌبخت جضئ  -15

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ( کیفیت تلَیش دس تلَیشبشداسی دیجیتبل ؿش ح دّذ.1-15

 ( آًظیَگشافی دیجیتبل سا ؿشح دّذ.2-15



 آًظٍِگشافی دیجیتبل بب حزف صهبًی سا ؿشح دّذ. (3-15

 ( پشداصؽ چٌذ هقیبػی سا تَضیح دّذ.4-15

 ( پشداصؽ بب چٌذ قذست تفکیک سا بیبى کٌذ.5-15

 

 آؿٌبیی بب هبهَگشافی -16

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ( ّذف اص اًجبم هبهَگشافی سا تـشیح کٌذ1-16

 ( عشاحی ٍ ػبختبس تیَپ ّبی اؿؼِ ایکغ هَسد اػتفبدُ دس هبهَگشافی سا بیبى کٌذ.2-16

 دّذ. ( کبتذ، اًذ، فیالهبى، ًقغِ کبًًَی سا ؿشح2-16

 ( فیلتشاػَى تیَپ ٍ کیفیت دػتِ پشتَ سا تَضیح دّذ.3-16

 ( الیِ ًین جزة کٌٌذُ، بشٍى دُ تیَپ ٍ کَلیوبػیَى سا تَضیح دّذ.4-16

 (طًشاتَس اؿؼِ ایکغ هَسد اػتفبدُ دس هبهَگشافی سا تَضیح دّذ.5-16

 شتَّبی پشاکٌذُ ٍ بضسگٌوبیی سا دس هبهَگشافی ؿشح دّذ.(پ6-16

 دس هبهَگشافی سا تَضیح دّذ گشیذ (7-16

 ( حؼبػیت ػٌجی فیلن دس هبهَگشافی تَضیح دّذ.8-6           1

 (ػَاهل هَثش بش دص ببفت پؼتبى سا بیبى کٌذ.9-16

 ( تفبٍت ػیؼتن فیلن كفحِ هؼوَلی ٍ هبهَگشافی سا ؿشح دّذ10-16

 

 

 

 آضٌبیی بب سٌجص داًسیتِ استخَاًی -17

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 اكَل فیضیکی دػتگبّْبی اًذاصُ گیشی هَاد هؼذًی سا ؿشح دّذ.( 1-17

 سا ؿشح دّذ. BMDػبختبس ٍ اكَل فیضیکی ػولکشد فیضیکی اًَاع داػتگبُ ّبی    (2-17
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1 15/11/97 
 

هؼشفی  دسع، هٌببغ، هؼشفی ًحَُ اسصؿیببی، ًحَُ کلی 

 تَلیذ اؿؼِ ایکغ دس تیَپ اؿؼِ ایکغ

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

2 16/11/97 
 

شد ختوبى ٍ اكَل فیضیکی حبکن بش کبسکی بب ػبآؿٌبی

 قؼوت ّبی هختلف ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

3 29/11/97 
 

 ؿٌبخت تیَپ اؿؼِ ایکغ

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

4 6/12/97 
 

اسالیذ، پرسص سخٌراًی،  ؿٌبخت كفحبت تـذیذ کٌٌذُ ٍ ّبؿٌبخت گشیذ

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

5 13/12/97 
 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  آؿٌبیی بب ػبختبس فیضیکی فیلن

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

6 20/12/97 
 

ؿٌبخت هفبّین داًؼیتِ ٍ  ٍ آؿٌبیی بب تـکیل تلَیش

 کٌتشاػت ٍ ػَاهل هختبف هَثش بشّشیک

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ؿٌبخت هفبّین داًؼیتِ ٍ کٌتشاػت ٍ ػَاهل هختبف  ٍ 27/12/97 7

 هَثش بشّشیک

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

8 19/1/98 
 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  ؿٌبخت ػَاهل ٌّذػی ٍ هثلثبتی هَثش بش کیفیت تلَیش

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

 ؿٌبخت ػَاهل هَثش بش کیفیت تلَیش 26/1/98 9

 

 

اسالیذ، پرسص سخٌراًی، 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

 )اداهِ(ؿٌبخت ػَاهل هَثش بش کیفیت تلَیش 2/2/98 10

 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

11 9/2/98 
 

 هؼشفی ػیؼتن ّبی هذسى تلَیشبشداسی

 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

12 
 

 کبسکشد اجضاهکبًیؼن فیضیکی  ،ؿٌبخت فلَسٍػکَپی 16/2/98

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

13 
 

 آؿٌبیی بب الهپ ّبی تقَیت کٌٌذُ تلَیش   23/2/98

 

 

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

ؿٌبخت هبًیتَس دس ػیؼتن ، ؿٌبخت دٍسبیي ّبی ٍیذیَیی 30/2/98 14

 ّبی فلَسٍػکپی هذاسبؼتِ

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 بسخ، بحث گرٍّیٍ پ

بت ػیؼتن ّبی تلَیشبشداسی ئیؿٌبخت جض 6/3/98 15

 دیجیتبلی

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص 

 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  آؿٌبیی بب هبهَگشافی 13/3/98 16



 ٍ پبسخ، بحث گرٍّی

سخٌراًی، اسالیذ، پرسص  آؿٌبیی بب ػٌجؾ تشاکن اػتخَاى 20/3/98 17

 گرٍّی ٍ پبسخ، بحث

 برًبهِ ػولیبتی هربَط بِ ٍاحذ برًبهِ ریسی آهَزضی 
********************************************* 

S12 :اّذاف کَتبُ هذت 

اًتلبة هؼئَل ثلبت بب حکن اػتخذاهی بشای هشکض هْبست ببلیٌی بب اّذاف ایجبد اًگیضُ ٍ حفظ  -

 بُ )یک هبُ(ثببت دس هؼئَل هشکض اص عشف هؼبًٍت آهَصؿی داًـگ

هـخق ؿذى هٌببغ تبهیي بَدجِ هَسد ًیبص هشکض هْبستْبی ببلیٌی ٍ هٌببغ تبهیي تجْیضات هَسد  -

 هبُ 3-4ًیبص هشکض )هؼشفی هٌبغ ثببت( 

 هطخص ضذى هٌببغ تبهیي بَدحِ هرکس هْبرتْبی ببلیٌی

 اّذاف دراز هذت ٍ برًبهِ ػولیبتی: 

 لی بِ ػلت کن بَدى فضبی فیضیکی فؼلی )یکؼبل(تغییش هحل هشکض هْبست ببلیٌی اص هحل فؼ -

تبهیي حذاقل پشػٌل پشػتبسی ٍ خذهبت هَسد ًیبص هشکض کِ ًیشٍی عشحی ٍ گزسا ًبَدُ ٍ ًیشٍی  -

 یکؼبل(ػالقوٌذ ٍ ثببت ببؿٌذ )

آهَصؽ ػویَالتَسّبی حشفِ ای ٍ تبهیي ٍ اختلبف هبلغ ثببت جْت ػقذ قشاسداد یب ػویَالتَسّب  -

 )یکؼبل( OSCEداًـجَیبى ٍ اػتفبدُ دس اهتحبًبت بشای آهَصؽ 

 اختلبف چبست ػبصهبًی بِ هشکض هْبست ببلیٌی)یکؼبل( -

 هبُ( 3-4اختلبف بَدجِ خبف بشای هشکض هْبستْبی ببلیٌی دس ّش ػبل هبلی ) -

S11 :ُافسایص تَاًوٌذی ّیبت ػلوی جْت تذٍیي طرح درس ٍ طرح دٍر 

 اػبتیذ دس دسجِ اٍل ببلیٌی ٍ ػلَم پبیِ )حذاقل یکؼبل( کلیِ اسائِ عشح دسع تَػظ -1ّذف: 

اسائِ عشح دٍسُ تَػظ هذیشگشٍُ یب ًوبیٌذُ گشٍّْبی پبیِ یب ببلیٌی بب ؿشط تبییذ اکثشیت اػضبی  -2

 هبُ( 8-12گشٍُ هشبَعِ )

 برًبهِ ػولیبتی: 

ػغح بتیذتَاًوٌذ د ًحَُ تذٍیي عشح دسع ٍ عشح دٍسُ بب اػتفبدُ اص اػذبّْبی هتؼگکبس گزاؿتي -

 کـَس

کبسؿٌبػی ػلوی عشح دسع ٍ عشح دٍسُ ّبی تذٍییي ؿذُ ٍ دادى فیذبک بِ كبحببى عشح  -

 جْت سفغ هـکالت

اػتفبدُ اص ػیؼتن تـَیق ٍ یب استقبء بشای افشاد کِ اقذام بِ تذٍیي عشح دسع ًوَدُ اًذ ٍ ایجبد -

 اًگیضُ دس ػبیش ّوکبساى

 فراگیراى: 

 اص هٌذسجبت عشح دسع تبؼیت هی کٌٌذ)ًظش ػٌجی( "ػبتیذ ًگبسًذُ عشح ٍاقؼباعویٌبى اص ایٌکِ ا
  


