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اصَل فیسیکی، تکٌیک ٍ جٌبِ ّای بالیٌی ظیعتن ّای تَهَگرافی کاهپیَتری)ظی تی عنوان درس : 

 رادیولوژی )پیوسته(کارشناسیدانشجویان  مخاطبان:          اظکي(

 21-21هفته  ایام ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            واحد 2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 کاوه مولودی مدرس:           02-00شنبه چهار، 00 -99 اولنیمسال زمان ارائه درس:   

 فیزیک پرتوشناسی-آناتومی مقطعی-دارد درس و پیش نیاز:

 

در پبیبى درض فراگیراى اـَل فیسیکی، ظبختوبى ٍ اجسا دظتگبُ ظی تی اظکي، ّوچٌیي کبرثرد ٍ اـَل  ّذف کلی درض:

 ٌیک ّب ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ظی تی اظکي را هی آهَزًذ.اًجبم تک
 

 ّذاف کلی جلعات : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا
 هعرفی درض، هٌبثع، هعرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اـَل فیسیکی دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي .1

 

 ظی تی اظکي آؼٌبیی ثب هکبًیعن فیسیکی اـَل جوع آٍری دادُ ّب ٍ تؽکیل تفَیر، ًعل ّبی هختلف  .2

 

 کٌتراظت ٍ کیفیت تفَیر ٍ عَاهل هَثر در آى .3

 

 کٌتراظت ٍ کیفیت تفَیر ٍ عَاهل هَثر در آى )اداهِ( .4

 

هعرفی تَاًبیی ّب ٍ هکبًیعن کبر دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي اظپیرال تک همطع ٍ چٌذ همطعی ٍ ٍیصگی ّبی  .5

 کبرثردی آًْب در عول

 

 ًبت تؽخیفی لبثل ارائِ ثب ظیعتن ّبی ظی تی اظکي چٌذ همطعیهعرفی ٍیصگی ّبی خبؾ تفَیرثردای ٍ اهکب .6

 

 آؼٌبیی ثب هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد رٍغ ـحیح آهبدُ ظبزی ثیوبر در آزهَى تفَیرثرداری    .7

 

 آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی اهذُ ظبزی ٍ تجَیس هَاد کٌتراظت زای خَراکی ٍ تسریمی  .8

 

ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری  .9

 پبراهترّبی ظیعتن تفَیرثردای ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیک هَرد ثررظی ٍ ؼرح حبل ثبلیٌی ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ   .10

 فَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبرثْیٌِ پبراهتر ّبی ت

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ  .11

 پبراهترّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر) اداهِ(

 آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي گردى، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ .12

 پبراهترّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ  .13

 پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ح ٍ ثْیٌِ آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة ـحی .14

 پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر  .15



 ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخب .16

 ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ؼکن ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ  .17

 پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

تَى هْرُ ای، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ظ .18

 ثْیٌِ پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي اًذام تحتبًی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ  .19

 پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

در ظی تی اظکي اًذام تحتبًی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ  آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری .20

 پبراهتر ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی آًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر  .21

 ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ر در داخل گبًتری در ظی تی آًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوب .22

 ّبی تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

 آؼٌبیی ثب کبرثرد ظی تی اظکي در تکٌیک ّبی رادیَلَشی ایٌترًٍؽٌبل .23

 ارائِ ظویٌبر ٍ رفع اؼکبل  .24

 
 
 

 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 ِ اٍل:ّذف کلی جلع 
 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

هعرفی درض، هٌابع، هعرفی ًحَُ ارزؼیابی، آؼٌایی با اصَل فیسیکی دظتگاُ ّای ظی تی  .1

 اظکي

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ( اّذاف درض را ؼرح دّذ.1-1

 (  ظبختوبى ٍ اـَل فیسیکی حبکن ثر کبرگرد لعوت ّبی هختلف تَهَگرافی کبهپیَتری را ثیبى کٌذ.2-1
 

آؼٌایی با هکاًیعن فیسیکی اصَل جوع آٍری دادُ ّا ٍ تؽکیل تصَیر، ًعل ّای هختلف  .2

 ظی تی اظکي 

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ( هفبّین جوع آهَری دادُ ّب درظی تی را ؼرح دّذ.1-2

 ( ًعل ّبی هختلف دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي را ؼرح دّذ.2-2

 ثیبى کٌذ.( هبتریط ثبزظبزی تفَیر در ظی تی را 3-2

 ظی تی، تجْیسات ٍ ٍظبیل ظی تی را تؽریح کٌذ. ( عذد4-2

 

 

 

 



 ٍ عَاهل هَثر در آى ریتصَ تیفیکٌتراظت ٍ ک .3

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 (  هفبّین دظتکبری تفَیر)عرق پٌجرُ ٍ تراز پٌجرُ( را تَضیح دّذ.1-3

 .( را ؼرح دّذEBCT( تَهَگرافی کبهپیَتری ثب پرتَ الکترًٍی)2-3

 ( تَهَگرافی کبهپیَتری هَثبیل را ؼرح دّذ.3-3

 

 

 ٍ عَاهل هَثر در آى )اداهِ( ریتصَ تیفیٍ ک کٌتراظت .4

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ًَیس( را ؼرح دّذ. -(  پبراهترّبی کیفیت تفَیر) عَاهل هَثر ثر لذرت تفکیک فضبیی ٍ لذرت تفکیک کٌتراظت1-4

 ی دز ثیوبر در ظی تی اظکي را ثیبى کٌذ.(  هفبّین هرثَط ثِ اًذازُ گیر2-4

تک هقطع ٍ چٌذ  رالیاظکي اظپ یت یظ یکار دظتگاُ ّا عنیّا ٍ هکاً ییتَاًا یهعرف .5

 آًْا در عول یکاربرد یّا یصگیٍ ٍ یهقطع
 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ( اـَل فیسیکی ٍ تجْیسات دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي اظپیرال تک همطعی ؼرح دّذ. 1-5

 ( پیؽرفت در تفَیرثرداری حجوی را تَضیح دّذ.2-5 

 ؼرح دّذ.(EBCT) ( اـَل فیسیکی ٍ تجْیسات دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي اظپیرال چٌذ همطعی3-5

 
 
 

 یظ یّا عتنیقابل ارائِ با ظ یصیٍ اهکاًات تؽخ یربردایخاؾ تصَ یّا یصگیٍ یهعرف    .6

 یاظکي چٌذ هقطع یت

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 تفَیرثرداری پیَظتِ)ظی تی فلَرٍظکپی( را ؼرح دّذ. ( 1-6

 ( اـَل همذهبتی ظی تی اظکي ظِ ثعذی را تَضیح دّذ.2-6

 ( اـَل همذهبتی ظی تی آًصیَگرافی را ثیبى کٌذ.3-6

 ( اـَل همذهبتی تفَیرثرداری هجبزی ثب ظی تی اظکي را تؽریح کٌذ.4-6

در آزهَى  واریب یآهادُ ظاز حیحبا هَارد کاربرد ٍ عذم کاربرد رٍغ ص ییآؼٌا    .7

 یربرداریتصَ
 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ثب تَجِ ثِ ًَع آزهبیػ، ؼرح حبل ثیوبر، ثیوبری  (( آهبدگی ّبی ثیوبر ثرای آًجبم آزهبیؽبت ظی تی اظکي1-7

 ّبی زهیٌِ ای، ّیپرتیرٍئیذیعن، ٍضعیت للت ٍ تٌفط ثیوبر ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز(را ؼرح دّذ.
 

 

  یقیٍ تسر یخَراک یهَاد کٌتراظت زا سیٍ تجَ یاهذُ ظاز یبا رٍغ ّا ییٌاآؼ .8

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ( ًکبت هرثَط ثِ هَاد کٌتراظت زا خَراکی ٍ تسریمی ٍ آهبدُ ظبزی آًْب را ؼرح دّذ.1-8
 

 

، آؼٌایی با ٍضعیت دّی بیوار در داخل گاًتری با تَجِ بِ ًاحیِ آًاتَهیکی هَرد بررظی  .9

اًتخاب صحیح ٍ بْیٌِ پاراهترّای ظیعتن تصَیربردای با تَجِ بِ ًاحیِ آًاتَهیک هَرد 



 بررظی ٍ ؼرح حال بالیٌی بیوار

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

( ثطَر کلی ًکبت هرثَط ثِ ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ چگًَگی اًتخبة ٍ تغییر پبراهترّبی تفَیرثرداری  جْت 1-9

 هَى ّبی هختلف ظی تی اظکي را ؼرح دّذ.داؼتي تفبٍیر هطلَة در از

 

 

آؼٌایی با ٍضعیت دّی بیوار در داخل گاًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي  .11

 اًتخاب صحیح ٍ بْیٌِ پاراهتر ّای تصَیربرداری ٍ ؼرح حال بیوار

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

جْت آزهبیؽبت  هختلف ظی تی اظکي  ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ تْیِ ًوبّبی هٌبظت 1-10 

 کبًبل گَغ ٍ اظتخَاى ّبی ـَرت را ؼرح دّذ. -پترٍض -اظتخَاى -اٍرثیت -ؼبهل هغس
 

 

آؼٌایی با ٍضعیت دّی بیوار در داخل گاًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي  .11

 اًتخاب صحیح ٍ بْیٌِ پاراهترّای تصَیربرداری ٍ ؼرح حال بیوار) اداهِ(

 یبى داًؽجَ لبدر ثبؼذدر پب
( تَجِ ثِ پبراهترّبی تفَیرثرداری ظی تی اظکي جْت تؽخیؿ ثْتر ٍ افترالی در هَارد ظکتِ ّب ٍ 1-11

خًَریسی ّبی هغسی، تَهَرّب، هتبظتبزّب، فرایٌذّبی التْبثی، تغییرات ایجبد ؼذُ در اٍرثیت، ظیٌَض ّبی 

 پبراًبزال ٍ اظتخَاى ّبی ـَرت را تؽریح کٌذ.

 

 

ٍ  حیاًتخاب صح يیاظکي گردى، ّوچٌ یت یدر ظ یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع یی.آؼٌا12

 واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهترّا ٌِیبْ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ        

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبرٍ تْیِ ًوبّبی هٌبظت جْت آزهبیؽبت هختلف ظی تی اظکي 1-12

 کٌذ.گردى ثیبى 

( اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای جْت تؽخیؿ ثْتر ٍ افترالی ضبیعبت، فرایٌذ ّبی التْبثی، 2-12

 تَهَرّب، ٍ غذُ تیرٍیئذ را ؼرح دّذ.

 

 

اًتخاب  يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یدر ظ یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع .13

 واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهتر ّا ٌِیٍ بْ حیصح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

( هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی ظی تی اظکي 1-13

 دیَارُ تَراکط، پعتبى ٍ ظبختبر اظتخَاًی لفعِ ظیٌِ را ؼرح دّذ.

ّب جْت ثررظی هذیبظتیٌَم، ( هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتر2-13

 ؼبهل رٍغ ّبی ثررظی تَدُ ّبی تَهَرال، غذد لٌفبٍی ثسرگ ؼذُ، ضبیعبت پبتَلَشیک عرٍق ٍ للت ثیبى کٌذ.

 

 

 

آؼٌایی با ٍضعیت دّی بیوار در داخل گاًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخاب   .14



 صحیح ٍ بْیٌِ پاراهتر ّای تصَیربرداری ٍ ؼرح حال بیوار

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی دیَارُ ؼکن: ؼبهل 1-14

ثررظی غذد لٌفبٍی ثسرگ ؼذُ، تسریمبت ّپبریي زیر پَظتی، هتبظتبزُ ای دیَارُ ؼکن ٍ فتك لیٌگَال را ؼرح 

 دّذ. 

اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی کجذ ؼبهل: اًتخبة ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ 2-14

WINDOW  ،هٌبظت،تسریك هبدُ کٌتراظتسا، پَرتَگرافی، کیعت، هتبظتبزّبی کجذی، ضبیعبت ّوبًصیَم، آدًَهب

ًذٍالر، تغییرات ٍ ضبیعبت هٌتؽر در ثبفت کجذ، کجذ چرة، ّوَکرٍهبتَظیس، ظیرٍز کجذی، ظیعتن ـفراٍی، 

 َضیح دّذ.کیعِ ـفرا را ت
 

 

 

 

آؼٌایی با ٍضعیت دّی بیوار در داخل گاًتری در ظی تی اظکي  ؼکن ّوچٌیي اًتخاب .15

 صحیح ٍ بْیٌِ پاراهتر ّای تصَیربرداری ٍ ؼرح حال بیوار)اداهِ(

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ؼبهل: ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی هثبًِ 1-15

 دیَرتیکَل ٍ ضبیعبت تَدُ ای تؽریح کٌذ.

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی اًذام ّبی تٌبظلی: 2-15

 رحن، تخن داى ّب، غذُ پرٍظتب ٍ ٍاض دفراى ثیبى کٌذ.

ی دظتگبُ گَارؼی ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظ3-15

 ؼبهل: هعذُ، ثیوبری ّبی التْبثی رٍدُ، کَلَى، ایلئَض ٍ خلف ـفبق تؽریح کٌذ.

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی تغییرات اظتخَاًی 4-15

 ؼبهل: لگي خبـرُ، ؼکعتگی ّب ٍ هففل ّیپ ثیبى کٌذ.

 

 ،یاظکي ظتَى هْرُ ا یت یدر ظ یداخل گاًتر در واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا .16

 واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهتر ّا ٌِیٍ بْ حیاًتخاب صح يیّوچٌ

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ       

(  رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت 1-16

 ؼبهل: پرٍالپط دیعک ٍ ؼکعتگی هْرُ ّب را ؼرح دّذ.ثررظی ظتَى فمرات گردًی 

(  رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت 2-16

 ثررظی ظتَى فمرات پؽتی ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل ٍ ؼکعتگی ّب را تؽریح کٌذ.

ح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحی3-16

 ثررظی ظتَى فمرات کوری ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل، پرٍالپط دیعک، تَهَر، هتبظتبز ٍ التْبة را تَضیح دّذ.
 

 

 یظ ٍ یاظکي اًذام تحتاً یت یدر ظ یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا .17

ٍ ؼرح  یربرداریتصَ یپاراهترّا ٌِیٍ بْ حیاًتخاب صح يیّوچٌ ، یَگرافیآًص یت

 واریحال ب

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت 1-17           1



 ثررظی آًبتَهی ٍ ضبیعبت راى: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت  ( رٍغ ّبی ـحیح2-17

 ثررظی آًبتَهی ٍ ضبیعبت زاًَ: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

( رٍغ ّبی آًصیَگرافی ؼریبى ّبی هغسی، ظیٌَض ّبی ٍریذی، ؼریبى ّبی کبرٍتیذ ٍ آئَرت  را تَضیح 1-17

 دّذ.

 

 

 

 هٌابع

 ی اظکي هَلف:اکلیذظیرام:ترجوِ خاًن الِْ هیرزاییظی ت-1

 

 

 

 ، پرظػ ٍ پاظخ، ارائِ کٌفراًط PDFضبط ؼذُ بر  ظخٌراًی کالض هجازی با ارایِرٍغ تذریط:

 

ٍیذیَ پرشکتَر، ،}فیلن ٍ اًیویؽي ّای آهَزؼی  ّوراُ با ضبط ظخٌراًی، PDFفایل ٍظایل آهَزؼی :

 حضَری({.) کالض رفع اؼکال ٍایت برد، کاهپیَتر
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

   درصد22 کتبی و مچازی ترمآزمون میان 

     

و  یآزمون تست آزمون پایان ترم
 یحیتشر

   درصد 00

حضور فعال در 
و انجام  کالس

تکالیف در سامانه 
 مجازی نوید

پرسش سوال یا 
-پاسخ به سوال
مشارکت در 

بحث های 
 کالسی

   درصد 02

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
تکالیف را به موقع ، حسب مورد شرکت کند.مجازی در بحث های کالسی. در کالس های مجازی حضور پیدا کند

 . انجانم و بارگذاری کند
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   احسبن خدامرادیدکتر نبم و امضبی مدیر گروه:     

                                22/6/9911تبریخ ارسبل:     

 

 آقبی محمدرسول توحیدنیبدانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول     

 

 

 تبریخ ارسبل :               91/6/11تبریخ تحویل:           



:           ی بالیٌی ظیعتن ّای تَهَگرافی کاهپیَتری)ظی تی اظکي(اصَل فیسیکی، تکٌیک ٍ جٌبِ ّاجذٍل زهاًبٌذی 

 یَلَشیراد یکارؼٌاظ اىیداًؽجَ

 12-11ّا ؼٌبِچْار  رٍز ٍ ظاعت جلعِ :   

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تاریخ جلعِ

1  

2/7/99 

هعرفی درض، هٌابع، هعرفی ًحَُ ارزؼیابی، آؼٌایی 

 ی ظی تی اظکيبا اصَل فیسیکی دظتگاُ ّا

 کبٍُ هَلَدی

2  

9/7/99 

آؼٌایی با هکاًیعن فیسیکی اصَل جوع آٍری دادُ ّا 

 ٍ تؽکیل تصَیر، ًعل ّای هختلف ظی تی اظکي 

 

 کبٍُ هَلَدی

3  

16/7/99 

 کبٍُ هَلَدی کٌتراظت ٍ کیفیت تصَیر ٍ عَاهل هَثر در آى

4  

23/7/99 

کٌتراظت ٍ کیفیت تصَیر ٍ عَاهل هَثر در آى 

 اداهِ()

 

 کبٍُ هَلَدی

 یظ یکار دظتگاُ ّا عنیّا ٍ هکاً ییتَاًا یهعرف 30/7/99 5

 یصگیٍ ٍ یتک هقطع ٍ چٌذ هقطع رالیاظکي اظپ یت

  آًْا در عول یکاربرد یّا

 کبٍُ هَلَدی

6  

7/8/99 

ٍ اهکاًات  یربردایخاؾ تصَ یّا یصگیٍ یهعرف

اظکي  یت یظ یّا عتنیقابل ارائِ با ظ یصیتؽخ

 یقطعچٌذ ه

 کبٍُ هَلَدی

 حیبا هَارد کاربرد ٍ عذم کاربرد رٍغ صح ییآؼٌا    14/8/99 7

 یربرداریدر آزهَى تصَ واریب یآهادُ ظاز

 کبٍُ هَلَدی

8  

21/8/99 

هَاد  سیٍ تجَ یاهذُ ظاز یبا رٍغ ّا ییآؼٌا

 یقیٍ تسر یخَراک یکٌتراظت زا

 کبٍُ هَلَدی

9 28/8/99 
 

با  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا

اًتخاب  ،یهَرد بررظ یکیآًاتَه ِیتَجِ بِ ًاح

با  یربردایتصَ عتنیظ یپاراهترّا ٌِیٍ بْ حیصح

ٍ ؼرح حال  یهَرد بررظ کیآًاتَه ِیتَجِ بِ ًاح

  واریب یٌیبال

 کبٍُ هَلَدی

در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 5/9/99 10

اًتخاب  يیوچٌاظکي جوجوِ ٍ هغس، ّ یت یظ

ٍ ؼرح حال  یربرداریتصَ یپاراهتر ّا ٌِیٍ بْ حیصح

  واریب

 کبٍُ هَلَدی

در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 12/9/99 11

اًتخاب  يیاظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌ یت یظ

ٍ ؼرح حال  یربرداریتصَ یپاراهترّا ٌِیٍ بْ حیصح

 ) اداهِ(    واریب

 کبٍُ هَلَدی



در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 19/9/99 12

ٍ  حیاًتخاب صح يیاظکي گردى، ّوچٌ یت یظ

 واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهترّا ٌِیبْ

 کبٍُ هَلَدی

در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 26/9/99 13

 حیاًتخاب صح يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یظ

 واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یّا پاراهتر ٌِیٍ بْ

 کبٍُ هَلَدی

 یدر ظ یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییؼٌا 3/10/99 14

ٍ  حیاًتخاب صح يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت

ٍ ؼرح حال  یربرداریتصَ یپاراهتر ّا ٌِیبْ

 )اداهِ(واریب

 کبٍُ هَلَدی

در  یًتردر داخل گا واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 10/1099 15

 ٌِیٍ بْ حیاًتخاب صح يیاظکي ؼکن، ّوچٌ یت یظ

  واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهتر ّا

 کبٍُ هَلَدی

در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 17/10/99 16

 ٌِیٍ بْ حیاًتخاب صح يیاظکي ؼکن، ّوچٌ یت یظ

 )اداهِ(واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهتر ّا

 هَلَدیکبٍُ 

در  یدر داخل گاًتر واریب یدّ تیبا ٍضع ییآؼٌا 24/10/99 17

ٍ  حیاًتخاب صح يیاظکي قفعِ ؼکن ّوچٌ یت یظ

واریٍ ؼرح حال ب یربرداریتصَ یپاراهتر ّا ٌِیبْ

  
  

 کبٍُ هَلَدی

 

 
   

 




