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 اّذاف اختصبصی :
 

 : در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 
  

 ٍ ؼیوی پرتَ ای بر فیسیک پرتَهقذهِ  ، ببی هقذهبتی، ارزؼیهؼرفی درض، هٌببغ -1

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 اًَاع آًْا ًام ببشد ٍ ٍیظگیْای آًْا سا تششیح کٌذ. پشتَّای یًَؼاص سا تعشیف کٌذ. (  1-1

 ْا سا بیاى کٌذ. ٍاحذّای ػٌتی ٍ ػیؼتن ّای بیي الوللی پشتَ سا  بذاًذ ٍ ّذف اص تعشیف آً(  2-1

  بٌَیؼذ.بشّوکٌش رسات باسداس ٍ غیشباسداس با هادُ سا تفاٍت   (3-1   

 بشّوکٌش ّای فَتَى با هادُ سا تششیح کٌذ.  ( 4-1   

 وکٌش ّای پشتَیی با بافت سا ًام ببشد ٍ ًقش آًْا سا تَضیح دّذ. بشّ تعییي ًَعکویت ّای هَثش دس ( 5-1   

 تقین ٍ غیش هؼتقین دس بافت سا تَضیح دّذ. بشّوکٌش ّای هؼ( 6-1   

 

 ٍ شًتیک  DNAهرٍری بر هببًی بیَلَشی ظلَلی ٍ هلکَلی،  -2

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 ػاختاس کلی ػلَل شاهل اسگاًل ّای ٍیظُ ٍ عولشاى سا تَضیح دّذ.   (1-2

 . .تششیح کٌذ ًکات کلیذی چشخِ ػلَلی سا  (2-2

 سا تششیح کٌذ.  p53هحل ًقاط باصسػی چشخِ  ػلَلی سا بشٌاػذ ٍ ًقش   (3-2

 هیتَص ٍ هیَص سا تَصیف کٌذ.  ( 4-2

 هشگ ػلَلی ٍ اًَاع آى سا تششیح ًوایذ.( 5-2

  تَضیح دّذ.ٍ سابغِ شاى با یکذیگش سا  DNA  ٍRNA( ػاختاس کلی 6-2

  بیاى کٌذ. ( سابغِ بیي طى ّا ٍ کذٍى ّا سا 7-2

  ًام ببشد. ٍ تشهین آى سا  DNA( هکاًیؼن ّای ّواًٌذػاصی 8-2

 

 هٌحٌی ّبی بقب ظلَلیؼٌبخت  -3

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

  تَضیح دّذ. هٌحٌی بقا ػلَلی سا بشٌاػذ ٍ چگًَگی بِ دػت آٍسدى آى سا  ( 1-3

 کٌذ. هفَْم دٍ بخش اص هٌحٌی بقا سا تفؼیش  ( 2-3

 اثشات ششایظ تابش هختلف ّوچَى ًَع پشتَ ٍ اکؼیظى سا سٍی هٌحٌی بقا تشػین ٍ تفؼیش کٌذ.  ( 3-3

 سابغِ بیي تشهین ػلَلی ٍ ًاحیِ شاًِ یک هٌحٌی بقا سا تَضیح دّذ. ( 4-3

 تَضیح دّیذ. (  هذلْای سیاضی اػتفادُ شذُ دس تحلیل هٌحٌی ّای بقا ٍ پاساهتشّای کلیذی هشتبظ با ّش هذل سا 5-3

 ( اّویت کلیٌیکی حؼاع کٌٌذُ ّا ٍ هقاٍم کٌٌذُ ّای پشتَیی سا ششح دّذ. 6-3

 

 

 



 

 

 آظیب پرتَیی ٍ ترهین ظلَلْب آؼٌبیی بب  -4

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 ٍ کشٍهَصٍم ّا ٍ ًتایج شاى سا تششیح کٌذ.  DNAاًَاع آػیب ّای (  1-4

 غِ بیي حؼاػیت پشتَیی ٍ چشخِ هیتَصی سا بیاى کٌذ. ساب ( 2-4

 سا تَضیح دّذ.  Bystanderاثش ّوؼایگی  ( 3-4

 عبقِ بٌذی آػیب پشتَیی بش حؼب پتاًؼیل تشهین سا ششح دّذ.  ( 4-4

 تشهین ػلَلی دس دصّای هٌقغع ٍ آٌّگ دصّا سا تَضیح دّذ.  ( 5-4

 

 

 ّب اثرات پرتَ رٍی ببفت ّب ٍ ارگبىآؼٌبیی بب  -5

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 دٍسُ پٌْاى تابش سا تعشیف کٌذ.   ( 1-6

 اثشات قغعی ٍ آهاسی پشتَ سا تششیح کٌذ.  ( 2-6

 اثشات پشتَیی سٍی سگْا سا بیاى کٌذ. .  ( 3-6

 اثش پشتَّای یًَیضاى سا سٍی پَػت بیاى کٌذ. ( 4-6

 تَیی سا تَصیف کٌذ. تشکیل کاتاساکت پش( 5-6

 ( اثشات پشتَیی سٍی تیشٍئیذ سا تششیح کٌذ. 6-6

 

 آؼٌبیی بب اثرات پرتَیی تببػ توبم بذى -6

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 پشٍدسٍهال سا تَضیح دّیذ.ششایظ ٍ ًشاًِ ّای هشتبظ با ػٌذسٍم تابش حاد ( 1-7

 عشٍقی سا تَضیح دّیذ.-شتبظ با ػٌذسٍم هغضیششایظ ٍ ًشاًِ ّای ه ( 2-7

 ًشاًِ ّای هشتبظ با ػٌذسٍم خًَؼاص سا تَضیح دّیذ.( 3-7

 ( ًشاًِ ّای هشتبظ با ػٌذسٍم گَاسشی سا تَضیح دّیذ.4-7

 دص کشٌذُ هیاًگیي سا تعشیف کٌذ.  ( 5-7

 ( دص کشٌذُ بشای ًوًَِ حیَاًی ٍ اًؼاى سا با ّن هقایؼِ کٌذ. 6-7

 

 درهبى پرتَیی ظرطبى یی بب اثرات آؼٌب= -8

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ :     

 هباًی ٍ ّذف دسهاى پشتَیی ػشعاى ٍ تجْیضات ٍ تکیٌیک ّای آى سا تششیح کٌذ.( 1-9

 هَاسد کاسبشد سادیَبیَلَطی دس سادیَتشاپی سا تَضیح دّذ.  ( 2-9

 ام ببشد ٍ تششیح کٌیذ. پشتَدسهاًی سا ً Rچْاس  ( 3-9

 بشخی اص اثشات جاًبی پشتَدسهاًی اس تَصیف کٌیذ. ( 4-9

 

 



 

 

 آؼٌبیی بب جٌبِ ّبی ػلن رادیَبیَلَشی در تصَیربرداری تؽخیصی -9

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 سا بیاى کٌذ. Planar اثشات بیَلَطیکی تصَیشبشداسی پشتَ ایکغ ( 1-10

 اثشات بیَلَطیک تصَیشبشداسی فلَئَسػکَپی  سا تششیح کٌذ. ( 2-10

 اثشات بیَلَطیک تصَیشبشداسی هاهَگشافی سا تَضیح دّذ.  ( 3-10

 اثشات بیَلَطیک تصَیشبشداسی تَهَگشافی کاهپیَتشی سا تششیح کٌذ. ( 4-10

 

 آؼٌبیی بب تببػ هحیطی  -10

 ر ببؼذ : از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبد

 آگاّی داشتِ باشذ ٍ بذاًذ چِ عَاهلی دس آى هَثش ّؼتٌذ.اص شذت ٍ چشوِ تابش ّای عبیعی صهیٌِ  ( 1-11

 ػْن تابش هحیغی ٍ اکؼپَطسّای پضشکی سا دس هقاالت جذیذ با ّن هقایؼِ کٌذ.  (2-11

 اثشات بْذاشتی تابش هحیغی سا لیؼت کٌذ. (  3-11

 شاغل ٍ فعالیت ّای هختلف سا بشسػی کٌذ. ًؼبت ػَد بِ سیؼک دس ه ( 4-11

 

 آؼٌبیی بب قَاًیي ٍ خطر پرتَ -11

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 خغش اثشات آهاسی القا شذُ تَػظ پشتَ سا بیاى کٌذ. ( 1-12

 (  خغش تابش عَالًی هذت پشتَّای یًَیضاى سا تششیح کٌذ. 2-12

 هذلْای خغی ٍ غیش خغی خغش سا تعشیف کٌذ. ( 3-12

 ( خغش هشتبظ با فعالیت ّای سادیَلَطی سا با خغشّای هشتبظ با دیگش فعالیت ّا سا هقایؼِ کٌذ. 4-12

 ( ػاصهاًْایی کِ اعالعات سادیَبیَلَطیکی سا اسصیابی هی کٌٌذ، بشٌاػذ. )آطاًغ ّای قاًَى گزاسی ٍ قَاًیي سا بشٌاػذ(. 5-12

 

 آثبر ٍراثتی پرتَبب  آؼٌبیی -12

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ : 

 دص آػتاًِ هَقت ٍ دائوی بشای هشد ٍ صى سا بٌَیؼذ.  ( 1-13

  تَضیح ّذ.تفاٍت عقیوی القا شذُ تَػظ تابش دس صى ٍ هشد سا  (2-13

  بیاى کٌذ. سابغِ تابش ٍ القا جْش ّا سا  ( 3-13

  بیاى ًوایذ. دص هضاعف کٌٌذُ سا تعشیف کٌذ. هیضاى ایي دص بشای تابش گیشی اًؼاى با آٌّگ دص کن سا ( 4-13            

 

  بر رٍیبى ٍ جٌیي اثر پرتَ -13

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى دٍرُ  قبدر ببؼذ :        

  فْشػت کٌذ. ( عَاهل هَثش پشتَ بش سٍیاى ٍ جٌیي سا 1-14

 پشتَ بش سٍیاى ٍ حٌیي س حال سشذ سا بٌَیؼذ.  ( آثاس اصلی2-14

 ( اثشات بیَلَطیک دس دٍسُ پیش الًِ گضیٌی سا ششح دّذ.3-14

 ( اثشات بیَلَطیک دس دٍسُ اًذاهضایی سا ششح دّذ. 4-14



 

 ( اثشات بیَلَطیک دس دٍسُ جٌیٌی بٌَیؼذ. 5-14

 

 آؼٌبیی بب هحبفظ ّبی پرتَیی -14

 ذ. فاکتَس کاّش دص سا تعشیف کٌ( 1-15

 هکاًیؼن عول هحافظ ّای پشتَیی سا ششح دّذ.  (2-15

 شیَُ اثش آهیفَػتیي دس پشتَدسهاًی سا ششح دّذ.  (3-15

 هکاًیؼتن عول حؼاع کٌٌذُ ّای پشتَیی سا ششح دّذ.  (4-15

 ( ًام چٌذ حؼاع کٌٌذُ پشتَیی سا بٌَیؼذ. 5-15

 ع کٌٌذُ پشتَیی سا بِ ًام ببشد ٍ بِ اختصاس ششح دّذ. ( تکیٌیک ّای هَسد اػتفادُ دس بشسػی یک هحافظ یا حؼا6-15

 

 آؼٌبیی بب ظرطبى زایی پرتَ -15

 ( آثاس قغعی ٍ احتوالی پشتَ سا ششح دّذ ٍ ٍیظگی هٌحٌی ّای هشبَط بِ آًْا سا با سػن شکل ششح دّذ. 1-16

ذ. فاکتَس تاثیش دص  ٍ آٌّگ دص سا دس بشٍص ػشعاى ( دٍسُ ًْفتِ سا تعشیف کٌذ ٍ صهاى اًْا سا بشای اًَاع هختلف بذخیوی ّا بیاى ک2-16ٌ

 ششح دّذ. 

 دص سا بشای ػشعاًْای هختلف ّوچَى تیشٍئیذ، پَػت ، پؼتاى ، سیِ ٍ لَػوی سا بیاى کٌذ.  -( ًَع هٌحٌی ّای پاػخ3-16

 

 آؼٌبیی بب ترٍریعن پرتَی -16

 داًؽجَ ببیذ بتَاًذ:

 ػٌاسیَّای احتولی تشٍسیؼن پشتَی سا بیاى کٌذ. (1-17

 اس بْذاشتی پشتَ ٍ دس دػتشع بَدى پشتَ سا ششح دّذ.آث (2-17

 ًحَُ پشتَگیشی خاسجی ٍ آلَدگی با هَاد سادیَاکتیَ سا تَضیح دّذ. (3-17

 آلَدگی داخلی ٍ خاسجی سا تعشیف کٌذ. (4-17

 هذیشیت پضشکی دس ٍقایع تشٍسیؼتی پشتَی سا ششح دّذ. (5-17

 آؼٌبیی بب تصَیربرداری هَلکَلی    -17

 داًؽجَ ببیذ بتَاًذ:

 اسی هَلکَلی سا تعشیف کٌذ.تصَیشبشد 

 .تَهَگشافی کاهپیَتشی با پشتَ ایکغ سا ششح دّذ 

 .کاسبشدّای بالیٌی ػی تی اػکي سا بیاى کٌذ 

 .تَهَگشافی با ًشش پَصیتشٍى سا تَضیح دّذ 
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 یبدگیری :  –ؼیَُ ّبی یبد دّی 

 ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، ارائِ کٌفراًط تَظط داًؽجَیبى 

 

 :  رظبًِ ّبی آهَزؼی

 کتَر ، ًگبتَظکَپ ٍایت برد ، کبهپیَتر ، دیتبپرٍش
 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی   

   

ظْن از ًورُ  رٍغ آزهَى

 (برحعب درصذکل)

 ظبػت تبریخ

 10ّر جلعِ  ّر جلعِ قبل از ؼرٍع درض ًورُ(1)  5% ؼفبّی  کَئیس جلعِ ای

 دقیقِ

 ظبػت 4 چْبرم ٍ ّؽتنجلعبت  ًورُ( 8) 40% کتبی آزهَى هیبى ترم

 ظبػت2  ورُ(ً 10) 50% کتبی آزهَى پبیبى ترم 

 - ّر جلعِ ًورُ(1) 5% هحَل ؼذُ  پرظػ ّبیحل  حضَر فؼبل در کالض

کٌفراًط ٍ ظویٌبر در 

هَضَػبت ًَیي 

 رادیَلَشی تؽخیصی

 ظبػت  2 جلعِ آخر ترم ًورُ 20اضبفِ بر  ارائِ ؼفبّی 
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 تبریخ ارائِ  رٍغ تـذریط هذرض هَضَع ّر جلعِ جلعِ

 ، هعشفی دسع، هٌابع، اسصشیابی هقذهاتی   1

 ای بش فیضیک پشتَ ٍ شیوی پشتَهقذهِ 

احعبى دکتر 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

16/11/1397 

هشٍسی بش هباًی بیَلَطی ػلَلی ٍ   2

 ٍ طًتیک  DNAهلکَلی، 

حعبى دکتر ا

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

23/11/1397 

دکتر احعبى  شٌاخت هٌحٌی ّای بقا ػلَلی 3

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

30/11/1397 

هذلؼاصی  +آصهَى هیاى تشم  4

 سادیَبیَلَطیکی

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 الیذ ًوبیػ اظ

7/12/1397 

آشٌایی با آػیب پشتَیی ٍ تشهین  5

 ػلَلْا 

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

14/12/1397 

آشٌایی با اثشات پشتَ سٍی بافت ّا ٍ  6

 اسگاى ّا

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

21/12/1397 

دکتر احعبى  ثشات پشتَیی تابش توام بذىآشٌایی با ا 7

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

28/12/1397 

+ پاػخ تغبیقی  تشمآصهَى هیاى  8

 پشتَیی

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

18/1/1398 

آشٌایی با اثشات دسهاى پشتَیی    9

 ػشعاى 

دکتر احعبى 

 اهرادیخذ

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

25/1/1398 

آشٌایی با جٌبِ ّای علن سادیَبیَلَطی  10

 دس تصَیشبشداسی تشخیصی

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

1/2/1398 

دکتر احعبى  آشٌایی با تابش هحیغی  11

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 بیػ اظالیذ ًو

8/2/1398 

دکتر احعبى  آشٌایی با قَاًیي ٍ خغش پشتَ 12

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

15/2/1398 

دکتر احعبى  آشٌایی با آثاس ٍساثتی پشتَ 13

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

22/2/1398 

حعبى دکتر ا اثش پشتَ بش سٍیاى ٍ جٌیي  14

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

29/2/1398 

دکتر احعبى  آشٌایی با هحافظ ّای پشتَیی 15

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

5/3/1398 

دکتر احعبى  آشٌایی با ػشعاى صایی پشتَ 16

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ 

21/3/2318 

 آشٌایی با تصَیشبشداسی هَلکَلی 17
 

دکتر احعبى 

 خذاهرادی

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ ، 

 ًوبیػ اظالیذ

21/3/2318 


