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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 

 

 

 

 :ّذف کلی درض
 کٌترل کیفی در دظتگبُ ّبی پسؼکی ّعتِ ای ٍ اّویت ٍ تبثیر آى بر تصبٍیر ٍ ًتبیج کبر در پسؼکی ّعتِ ایبب  آؼٌبیی

 

 : اّذاف کلی جلعبت

 ایّعتِّبی پسؼکیدظتگبُای بر درض ٍ هقذهِ آؼٌبیی بب اّذاف کلی، هٌببغ ٍ ًحَُ ارزؼیببی جلعِ اٍل:

 کیفیت تصبٍیر در پسؼکی ّعتِ ای ٍ پبراهترّبی هَثر بر آىآؼٌبیی بب جلعِ دٍم:

 بلیبًِّبی رٍزاًِ، ّفتگی، هبّیبًِ ٍ ظای ٍ اًَاع تعتپسؼکی ّعتِدرکیفیاّویت کٌترلببآؼٌبیی  جلعِ ظَم:

 گبزی ٍ کریعتبلی تعت ّبی کٌترل کیفی در آؼکبرظبزّبآؼٌبیی بب  جلعِ چْبرم:

 آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی در دٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّی جلعِ پٌجن:

 در دٍربیي گبهب (TuningPMT  )کبلیبراظیَى اًرشی ٍآؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی جلعِ ؼؽن:

 در دٍربیي گبهب راتی ٍ غیرراتی()یکٌَاختیآؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی جلعِ ّفتن:

 در دٍربیي گبهب )غیرخطی بَدى(آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی  جلعِ ّؽتن:

 در دٍربیي گبهب )قذرت تفکیک فضبیی ٍ قذرت تفکیک اًرشی(جلعِ ًْن:  آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی

 ایپسؼکی ّعتِ:  آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی)هطبلؼبت اظتبتیک ٍ دیٌبهیک( در دّنجلعِ 

 داًؽجَیبى ترم ؼؽن کبرؼٌبظی پسؼکی ّعتِ ای هخبطببى:         ّبی پسؼکی ّعتِ ایکٌترل کیفی دظتگبُ:   ػٌَاى درض

 )ٍاحذ ػولی(16-14ؼٌبِ  ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر:             ٍاحذ ػولی( 1 -ٍاحذ ًظری 1ٍاحذ) 2 ٍاحذ: تؼذاد

 دکتر صبلحی رّببی هذرض:            98-97ًویعبل دٍم  10-8ؼٌبِ  ظِزهبى ارائِ درض:  

 ًذارد پیػ ًیبز:
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 :بِ تفکیک ّر جلعِ اّذاف ٍیصُ
 

 آؼٌبیی بب اّذاف کلی، هٌببغ ٍ ًحَُ ارزؼیببی درض ٍ هقذهِ ای بر دظتگبُ ّبی پسؼکی ّعتِ ایجلعِ اٍل: 
 در پبیبى جلعِ اٍل ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:

 بیبى کٌذ.اّذاف کلی درض را  .1

 بذاًذ.هٌببغ درض ٍ ًحَُ ارزؼیببی درض را  .2

   بؽٌبظذ ٍ ٍظبیف ّر یک را تَضیح دّذ.دظتگبُ ّبی رایج در پسؼکی ّعتِ ای  .3

 اصَل فیسیکی دظتگبُ ّبی رایج در پسؼکی ّعتِ ای را تَضیح دّذ.   .4

 

 پبراهترّبی هَثر بر آىآؼٌبیی بب کیفیت تصبٍیر در پسؼکی ّعتِ ای ٍ جلعِ دٍم: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ: دٍمدر پبیبى جلعِ 

 کیفیت تصَیر در پسؼکی ّعتِ ای را ؼرح دّذ. .1

 اصطالحبت رایج در بیبى کیفیت تصَیر در پسؼکی ّعتِ ای را ؼرح دّذ. .2

 پبراهترّبی هَثر در کیفیت تصبٍیر پسؼکی ّعتِ ای را بؽٌبظذ. .3

 کیفیت تصبٍیر پسؼکی ّعتِ ای را تَضیح دّذ.پبراهترّبی هَثر در  چگًَگی تبثیر .4

 

 ّبی رٍزاًِ، ّفتگی، هبّیبًِ ٍ ظبلیبًِای ٍ اًَاع تعتپسؼکی ّعتِ در کیفیاّویت کٌترل آؼٌبیی ببجلعِ ظَم: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ: ظَمدر پبیبى جلعِ 

 اصطالحبت هربَط بِ کٌترل کیفی را تؼریف کٌذ. .1

 .کیفی در دظتگبُ ّبی پسؼکی ّعتِ ای را دریبببذاّویت  ٍ ضرٍرت کٌترل  .2

 را بؽٌبظذ. ّبی رٍزاًِ، ّفتگی، هبّیبًِ ٍ ظبلیبًِتعتاًَاع  .3

 را بیبى کٌذ. ّبی رٍزاًِ، ّفتگی، هبّیبًِ ٍ ظبلیبًِتعتتفبٍت ّر یک از   .4

 

   آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی در آؼکبرظبزّب گبزی ٍ کریعتبلیجلعِ چْبرم: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ چْبرم 

 تفبٍت آؼکبرظبزّبی گبزی ٍ کریعتبلی را بیبى ٍ کبربردّبی آًْب را ؼرح دّذ. .1

 ًبم ببرد.تعت ّبی کٌترل کیفی هربَط بِ آؼکبرظبزّبی گبزی ٍ کریعتبلی را  .2

 ؼرح دّذ.ًحَُ ی اًجبم تعت ّبی کٌترل کیفی هربَط بِ آؼکبرظبزّبی گبزی ٍ کریعتبلی را  .3

 اّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت ّبی کٌترل کیفی هربَط بِ آؼکبرظبزّبی گبزی ٍ کریعتبلی را دریببذ. .4
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 آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی در دٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّیجلعِ پٌجن: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ پٌجن 

 ؼوبرؼگرّبی چبّی را بیبى ٍ کبربردّبی آًْب را ؼرح دّذ.اصَل فیسیکی دٍز کبلیبراتَرّب ٍ  .1

 ّبی کٌترل کیفی هربَط بِ دٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّی را ًبم ببرد.تعت .2

 ی اًجبم تعت ّبی کٌترل کیفی هربَط بِ دٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّی را ؼرح دّذ.ًحَُ .3

 .تَضیح دّذدٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّی را  ربَط بِّبی کٌترل کیفی هاّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .4

 

 ( در دٍربیي گبهبTuningPMT  )کبلیبراظیَى اًرشی ٍآؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفیجلعِ ؼؽن: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ: ؼؽندر پبیبى جلعِ 

 دّذ. ؼرحاًرشی در پسؼکی ّعتِ ای را  رایج ّبیٍ طیف PMTٍ اجساء  اصَل فیسیکی  .1

 در دٍربیي گبهب ؼرح دّذ. را کبلیبراظیَى اًرشیتعت کٌترل کیفی هربَط بِ چگًَگی اًجبم  .2

 را ؼرح دّذ. بِ صَرت دظتی ٍ اتَهبتیک TuningPMT هربَط بِ  ی اًجبم تعت کٌترل کیفیًحَُ .3

 .تَضیح دّذرا  TuningPMT  کبلیبراظیَى اًرشی ٍ ّبی کٌترل کیفی هربَط بِاّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .4

 

  راتی ٍ غیرراتی( در دٍربیي گبهبآؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی)یکٌَاختیجلعِ ّفتن: 
 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ ّفتن 

 تؼبریف هربَط بِ یکٌَاختی ٍ غیر یکٌَاختی را بذاًذ ٍ پبراهترّبی هَثر بر آًْب را ؼرح دّذ. .1

 یکٌَاختی راتی در دٍربیي گبهب را بؽٌبظذ.کٌترل کیفی هربَط بِ تجْیسات هَرد اظتفبدُ برای اًجبم تعت  .2

 تَضیح دّذ. را دٍربیي گبهب یکٌَاختی راتی در بررظی تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .3

 ؼرح دّذ. یکٌَاختی غیرراتی در دٍربیي گبهب بررظی تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .4

 .تَضیح دّذرا یکٌَاختی راتی ٍ غیرراتی  ّبی کٌترل کیفی هربَط بِاّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .5

 

 آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی)غیرخطی بَدى( در دٍربیي گبهب جلعِ ّؽتن:

 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ ّؽتن 

 پبراهترّبی هَثر بر آًْب را ؼرح دّذ.تؼبریف هربَط بِ خطی بَدى ٍ غیرخطی بَدى را بذاًذ ٍ  .1

 در دٍربیي گبهب را بؽٌبظذ. غیرخطی بَدىکٌترل کیفی هربَط تجْیسات هَرد اظتفبدُ برای اًجبم تعت  .2

 را تَضیح دّذ.در دٍربیي گبهب  غیرخطی بَدى بررظی تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .3

 دّذ ؼرحرا در دٍربیي گبهب  غیرخطی بَدىّبی کٌترل کیفی هربَط اّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .4
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 آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی)قذرت تفکیک فضبیی ٍ قذرت تفکیک اًرشی( در دٍربیي گبهب جلعِ ًْن:

 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ ًْن 

 قذرت تفکیک فضبیی ٍ اًَاع آى در پسؼکی ّعتِ ای را ؼرح دّذ. .1

 تفکیک زهبًی در پسؼکی ّعتِ ای را ؼرح دّذ.قذرت تفکیک اًرشی ٍ قذرت  .2

 ٍ زهبًی در دٍربیي گبهب را بؽٌبظذ. اًرشیقذرت تفکیک فضبیی،کٌترل کیفی تجْیسات هَرد اظتفبدُ برای اًجبم تعت  .3

 قذرت تفکیک فضبیی در دٍربیي گبهب را تَضیح دّذ. بررظی تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .4

 قذرت تفکیک اًرشی ٍ زهبًی در دٍربیي گبهب را تَضیح دّذ. بررظی کیفی هربَط بِ تعت کٌترلچگًَگی اًجبم  .5

 ؼرح دّذ.را ٍ زهبًی در دٍربیي گبهب  اًرشیّبی کٌترل کیفی قذرت تفکیک فضبیی،اّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .6
 

 ایّعتِبت اظتبتیک ٍ دیٌبهیک( در پسؼکی آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی)هطبلؼ جلعِ دّن:

 ببیذ داًؽجَ قبدر ببؼذ:در پبیبى جلعِ دّن 

 ت )اظتبتیک ٍ دیٌبهیک( در پسؼکی ّعتِ ای را ؼرح دّذ.اًَاع هطبلؼب .1

 را بؽٌبظذ. پسؼکی ّعتِ ایدر هطبلؼبت )اظتبتیک ٍ دیٌبهیک( کٌترل کیفی تجْیسات هَرد اظتفبدُ برای اًجبم تعت  .2

 را تَضیح دّذ. پسؼکی ّعتِ ایدر  هطبلؼبت اظتبتیک تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .3

 هطبلؼبت دیٌبهیک در پسؼکی ّعتِ ای را تَضیح دّذ. تعت کٌترل کیفی هربَط بِچگًَگی اًجبم  .4

 ؼرح دّذ.را پسؼکی ّعتِ ای در  ت )اظتبتیک ٍ دیٌبهیک(هطبلؼبّبی کٌترل کیفی اّویت ٍ ضرٍت اًجبم تعت .5
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 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پبظخ، بحث گرٍّی :رٍغ تذریط

  ّبی آهَزؼی، فیلن ٍ اًیویؽيپبٍرپَیٌت، ٍیذئَ پرٍشکتَر :آهَزؼی ٍظبیل

 

 ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

 )بر حعب درصذ(

 ظبػت تبریخ

 10-8ّب ؼٌبِظِ  ّرجلعِ درصذ(10ًورُ ) 2 ؼفبّی کَئیس

 10-8 چْبرؼٌبِ 12/4/98 درصذ( 80ًورُ ) 16 تؽریحی(-کتبی)تعتی آزهَى پبیبى ترم

 10-8ّب ؼٌبِظِ  ّر جلعِ درصذ( 5ًورُ ) 1 ؼرکت فؼبل در کالضحضَرٍ حضَر فؼبل در کالض

 10-8 ؼٌبِظِ  پبیبى ّر جلعِ درصذ( 5ًورُ ) 1 ارائِ ظویٌبر تکبلیف داًؽجَ

 
 

 داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل                           ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                          ًبم ٍ اهضبی هذرض:              

 تبریخ ارظبل :                             16/11/1397تبریخ ارظبل:                                             تبریخ تحَیل:      

 

 

 

 

 های پسشکی هسته ای دستگاهکنترل کیفی جدول زمانبندی درس 

 01-8شنبه ها ساعت سه روز و ساعت جلسه: 
 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 دکتر صبلحی رّببی ایّعتِّبی پسؼکیای بر دظتگبُآؼٌبیی بب اّذاف کلی، هٌببغ درض ٍ هقذهِ 16/11/97 1

 دکتر صبلحی رّببی پبراهترّبی هَثر بر آىآؼٌبیی بب کیفیت تصبٍیر در پسؼکی ّعتِ ای ٍ  23/11/97 2

 دکتر صبلحی رّببی رٍزاًِ، ّفتگی ....ّبی اًَاع تعتای ٍپسؼکی ّعتِدرکیفیاّویت کٌترل آؼٌبیی بب 30/11/97 3

 دکتر صبلحی رّببی آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی در آؼکبرظبزّب گبزی ٍ کریعتبلی 7/12/97 4

 دکتر صبلحی رّببی تعت ّبی کٌترل کیفی در دٍز کبلیبراتَرّب ٍ ؼوبرؼگرّبی چبّی آؼٌبیی بب 14/12/97 5

 دکتر صبلحی رّببی (در دٍربیي گبهبTuningPMT  ٍ اًرشیکبلیبراظیَى)کیفیکٌترلّبیتعتببآؼٌبیی 21/12/97 6

 دکتر صبلحی رّببی گبهبدر دٍربیي راتی ٍ غیرراتی( )یکٌَاختیآؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی 28/2/97 7

 دکتر صبلحی رّببی در دٍربیي گبهب)غیرخطی بَدى( آؼٌبیی بب تعت ّبی کٌترل کیفی 20/1/98 8

 دکتر صبلحی رّببی در دٍربیي گبهب)قذرت تفکیک فضبیی ٍ اًرشی( کیفیّبی کٌترلآؼٌبیی بب تعت 27/1/98 9

 دکتر صبلحی رّببی ایپسؼکی ّعتِدر )هطبلؼبت اظتبتیک ٍ دیٌبهیک( ّبی کٌترل کیفیآؼٌبیی بب تعت 3/2/98 10
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 هی ؼَد.آؼٌب  ّعتِ ایبِ صَرت ػولی در بخػ پسؼکی درکالض ؼذُ بیبىهببحث  در هَرد ٍاحذ ػولی، داًؽجَیبى بب* 


