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 بخش رادیولوژی:اصول طراحی یک مقدمه ، ,معرفی درس ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی – 6

 درپایان دانشجو قادرباشد

 ( اهداف درس را تشرح نماید  6-6
 . نام ببردآنرا بر اساس وظیفه را تشریح وبخشهای اصلی  یک بخش رادیولوژی نمونه طراحی اصول کلی نحوه(  2-6
 کند. تشریح  و...... بر اساس موقعیت, وسعت,تجهیزات,روشنایی,ورودی را بخش رادیولوژیطراحی ( 3-6
 
 : اصول طراحی وتجهیزات ضروری تاریکخانهآشنایی با  -2

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .اصول کلی نحوه طراحی تاریکخانه رادیولوژی نمونه را تشریح کند(  6-2

 درپایان دانشجو قادرباشد

 . تشریح کند  تاریکخانه بخش رادیولوژی را بر اساس موقعیت, وسعت,تجهیزات,نورپردازی,ورودی و......( 2-2
 بیان کند. شرح وظایف متصدی تاریکخانه را(  3-2
  

  اصول اولیه رادیوگرافی وفتوگرافی وعوامل حساس به نورآشنایی با  – 3

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .  نحوه تشکیل تصاویر رادیوگرافی راتشریح وبا تصاویر فتوگرافی مقایسه نماید(  6-3
 نام برده دامنه حساسیت طبیعی آنها را به طیف الکترومغناطیس تشریح کند. عوامل حساس به نور را(  2-3
 تشریح کند . نحوه تولید کریستالهای هالید نقره را( 3-3
 .تشریح نماید نقش اندازه کریستالی وتوزیع کریستالهای هالید نقره را برخصوصیات فتوگرافیک امولسیونها ( 1-3



 
 
 

 فیلمهای مورد استفاده در رادیولوژی وانواع رادیوگرافیساختار فیلم آشنایی با  – 1

 درپایان دانشجو قادرباشد

  .را تشریح کندالیه های سازنده فیلم رادیولوژی را نام برده وخصوصیات هر الیه ( 6-1

 .مقایسه کند مبا فولی را با تابش مستقی انواع فیلم های مورد استفاده در تصویر برداری پزشکی را نام برده فیلم های( 2-1
 ( ساختار فیلمهای یکطرفه را تشریح و با فیلم های دوطرفه  مقایسه کند. 3-1

 ,ماموگرافی ,دندانی را تشریح کند. MRIفیلم های مخصوص سی تی اسکن و (1-1
 .( حساسیت طیفی امولسیون فیلمهای مورد استفاده دررادیولوژی توضیح دهد 5-1
 

 صفحات تشدید کننده  - 5

 دانشجو قادرباشد درپایان
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 پدیده های لومینسانس,فسفر سانس وفلوئورسانس را تعریف کند. (2-5
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صفحات  را توضیح وطبقه بندی صفحات بر اساس سرعت را بیان راههای افزایش سرعت ( سرعت صفحات تشدید کننده1-5

 را ذکر کند.تشدید کننده

 جدید )متشکل از عناصر نادر خاکی( بیان کند. صفحات تشدید کننده( ساختار 5-5

 را توضیح دهد. صفحات تشدید کننده,نحوه نگهداری وتمیز کردن  صفحات تشدید کننده( طیف نشری 1-5
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 .ساختار کاستهای ماموگرافی را توضیح دهد( 3-1
 را تشریح کند. CR( عملکرد کاست در سیستم 1-1
 

 نظریه های تشکیل تصویربررسی اصول  – 7

 دریایان دانشجو قادرباشد

 .تشریح کندرا  مفهوم تصویر مخفی (  6-7
 توضیح دهد. Gurney-Mottنحوه تشکیل تصویر مخفی  را براساس تئوری  (2-7
 توضیح دهد. Mitchelنحوه تشکیل تصویر مخفی  را براساس تئوری   3-7
 

 :سنجیحساسیت  -9
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 .کند مفاهیم دانسیته ,کنتراست را تعریف وحدود مناسب آنها را در رادیولوژی تشخیصی بیان( 6-9

منحنی مشخصه فیلمهای رادیولوژی را بر حسب قسمتهای سازنده منحنی و اطالعات قابل استخراج یا کاربردی از آن ( 2-9
 را تشریح کند.

 مشخصه بتواند ویژگیهای دانسیته وکنتراست فیلمهای مختلف را با هم مقایسه نماید.( به کمک منحنی 3-9
 
 آزمون میان ترم  – 9
 ( بررسی کارآیی روش تدریس 6-9
 ( تشویق فراگیران به تالش بیشتر جهت یادگیری مطالب 2-9
 ( رفع ابهامات و اشکاالت احتمالی مطالب آموخته شده 3-9
 % سواالت پاسخ صحیح بدهد.10رود حداقل به  ( از فراگیر انتظار می1-9
 ( از فراگیر انتظار می رود پاسخ صحیح کل سواالت را تشریح کند.5-9
 

 فرآیند ظهور و ثبوت فیلمهای رادیو گرافی – 60

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کند را بیان PHمفهوم (  6-60

 . تشریح کند در پروسسینگ فیلم واجزای سازنده آن را نقش داروی ظهوردوره کامل پروسسینگ فیلم را فهرست (  2-60



 . تشریح کند نقش داروی ثبوت در پروسسینگ فیلم واجزای سازنده آن را( 3-60

 
 
 
  

 فرآیند ظهور و ثبوت فیلمهای رادیو گرافی )ادامه( – 66

 درپایان دانشجو قادرباشد

 وثبوت دستی واتوماتیک مقایسه نماید.ترکیب داروهای ظهور وثبوت را در  سیستمهای ظهور  (6-66
 تقویت داروهای ظهور وثبوت را تشریح مراحل آبکشی میانی,شستشو وخشک کن را تشریح کند.( 2-66

 روشهای باز یافت نقره را از داروی ثبوت  و فیلمهای باطله را به اختصار بیان کند. (3-66

 

 دستگاههای ظهور وثبوت اتوماتیکآشنایی با   – 62

 درپایان دانشجو قادرباشد

 را فهرست کند. دستگاههای ظهور وثبوت اتوماتیکمزایای بکارگیری  (6-62

 .تشریح کند دستگاههای ظهور وثبوت اتوماتیک را برحسب وظیفهقسمتهای اصلی ( 2-62

 .تشریح کند دستگاههای ظهور وثبوت اتوماتیک خشک را برحسب وظیفهقسمتهای اصلی ( 3-62
    

 فاکتورهای تابش  - 63

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .کند فاکتورهای مختلف تابش را نام برده اثر هر یک را بر دانسیته وکنتراست تصویر بیان  (6-63

 .تشریح کند فاکتورهای مختلف تابش را متناسب با جثه وسنین بیماران نحوه تغییر ( 2-63

با شرایط پاتولوژیک مختلف ,نزد بیماران با گچ گیری خیس و خشک فاکتورهای مختلف تابش را متناسب نحوه تغییر  ( 3-63
 .تشریح کندرا

 فاکتورهای مختلف تابش را از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و هنگام استفاده از تکنیک گریددار رانحوه تغییر  ( 1-63
 .تشریح کند

 

 آرتیفکت ها در رادیولوژی –61

 درپایان دانشجو قادرباشد

 .نام ببرد آرتیفکت در رادیولوژی را تعریف انواع آنرا برحسب علت( 6-61
 .آرتیفکتهای ناشی از اکسپوژر را فهرست کند( 2-61
 آرتیفکتهای ناشی از پروسسینگ را فهرست کند.( 3-61
 ادی آنها را توضیح دهد.( آرتیفکتهای ناشی از نحوه نگهداری وکار با فیلم را فهرست وماهیت ایج1-61

 

 CR , DRثبت وپردازش تصویر در سیستم های سیستمهای آشنایی با  – 65

 درپایان دانشجو قادرباشد
 . ه مزایا ومحدودیت های هریک را فهرست نماید.بردانواع روشهای رادیوگرافی  دیجیتال را نام  (65- 6

                                                                                                                                                                                                                                         .کندتشریح را  CRسیستم  مراحل ثبت تصویر در ( 2-65      
                                                                                                             .                                                                                                                            تشریح کندرا  DDRبت تصویر در سیستم مراحل ث( 3-65      
 

 ( PACSا سیستم های آرشیوبندی وارتباط الکترونیکی تصاویر )آشنایی مقدماتی ب - 61

 درپایان دانشجو قادرباشد

الزم در اجزای  ( در رادیولوژی را تعریف و PACSسیستم های آرشیوبندی وارتباط الکترونیکی تصاویر ) (6-61
 .کندبکارگیری آنرا فهرست

 .نام ببرد روشهای معمول تهیه تصاویر دیجیتال رادیوگرافی را(2-61

 در رادیولوژی را بیان کند. PACS مزایا وویژگیهای بکارگیری سیستم (3-61
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ترم انیم آزمون یحیتشر  ( نمره   %3 )65   29/9/99  

ترم انیپا آزمون یا نهیچهار گز  (نمره   61 %)90    طبق برنامه امتحانات 

فعال در  حضور

 کالس

(نمره %6)5 -----------------    

 
 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:

 تلفن همراه...( به مقررات انظباطی کالس احترام بگذارد)عدم غیبت کالسی،ساعت ورود وخروج کالس،خاموش بودن -
 ها را مطالعه نمایند.به منابع درسی معرفی شده مراجعه ومطالب تکمیلی بحث  -    

 شرکت فعال تمامی دانشجویان در بحث های گروهی کالس . -
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 روش تـدریس مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 ,معرفی درس ، منابع ، ارزشیابی مقدماتی 21/1/99 6
اصول طراحی یک بخش مقدمه ،

  رادیولوژی

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

اصول طراحی وتجهیزات آشنایی با  2/7/99 2
 ضروری تاریکخانه

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

اصول اولیه رادیوگرافی آشنایی با  9/7/99 3
 وفتوگرافی وعوامل حساس به نور

محمد رسول 
 توحیدنیا

پرسش و سخنرانی ، 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 ساختار فیلم رادیوگرافیآشنایی با  61/7/99 1
فیلمهای مورد استفاده در  وانواع

 رادیولوژی
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

  صفحات تشدید کننده               23/7/99 5
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

محمد رسول   کاست ها 30/7/99 1
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 نظریه های تشکیل تصویر                61/9/99 7
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

محمد رسول  حساسیت سنجی 26/9/99 9
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

محمد رسول  آزمون میان ترم  29/9/99 9
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

فرآیند ظهور و ثبوت فیلمهای رادیو  5/9/99 60
 گرافی

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

فرآیند ظهور و ثبوت فیلمهای رادیو  62/9/99 66
 گرافی )ادامه(

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

دستگاههای ظهور وثبوت آشنایی با  69/9/99 62
 اتوماتیک

محمد رسول 
 توحیدنیا

پرسش و  سخنرانی ،
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

محمد رسول   فاکتورهای تابش 21/9/99 63
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

 آرتیفکت ها در رادیولوژی 3/60/99 61
 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

سیستمهای ثبت آشنایی با  60/60/99 65
وپردازش تصویر در سیستم های 

CR , DR 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 

آشنننننننایی مقنننننندماتی بننننننا سیسننننننتم هننننننای  67/60/99 61
آرشنننننننیوبندی وارتبننننننناط الکترونیکنننننننی 

 ( PACSتصاویر )

 

محمد رسول 
 توحیدنیا

سخنرانی ، پرسش و 
 بحث گروهی، پاسخ ،

 نمایش اسالید 


