به نبم خذا
دانطگبه علوم پسضكي كرهبنطبه
دانطكذه پیراپسضكي

طرح درس:

دٍصیوتشی پشتَّای یًَیضاى

ترم و سبل تحصیلي ً :یوسال دٍم 1399-1400

هذرس  :دوتش احساى خذاهشادی
تعذاد و نوع واحذ  3:واحذ ( ٍ 2احذ ًظشی –ٍ 1احذ ػولی)

هخبطببى  :داًطجَیاى تشم دٍم واسضٌاسی پضضىی ّستِ ای
زهبى ارائه درس :یکضٌثِ ً 10-12ظشی –  -61-61ػولی

درس پیص نیبز - :
زهبى پبسخگویي به سواالت فراگیر  :یىطٌثِ 13-14

هذف كلي :آضٌایی تا اصَل ٍ هفاّین اًذاصُ گیشی ٍ سٌجص همذاس دٍص پشتَّای هختلف ایىس ،گاها ٍ تاتص ّای رسُ ای ٍ
ٍسایل آضىاسساصی ٍ اًذاصُ گیشی دٍص

اهذاف كلي جلسبت نظری :
جلسه اول :هشٍسی تش هثاًی فیضیه پشتَ ٍ اّویت دٍصیوتشی ،وٌتشل ٍ تضویي ویفی دس سادیَلَطی
جلسه دوم :آضٌایی تا هثاًی وویت ّا ٍ ٍاحذ ّای دٍصیوتشی ٍ هفَْم تؼادل رسُ تاسداس
جلسه سوم :آضٌایی تا ٍیظگیْای دٍصیوتشّای ایذُ آل ٍ آضىاسساصّای گاصی -سیستن ّای دٍصیوتشی تا اتاله یًَیضاسیَى
جلسه چهبرم :آضٌایی تا دٍصیوتشّای حالت جاهذ  :دیَد ًیوِ سساًا،
جلسه پنجن :آضٌایی تا لَهیٌساًس دٍصیوتشی
جلسه ضطن :آضٌایی تا دٍصیوتشی ّای سَسَصى پالستیىی ٍ فیلن دٍصیوتشی
جلسه هفتن :آضٌایی تا طل دٍصیوتشی
جلسه هطتن :آضٌایی تا تجْیضات ًىات هْن دس والیثشاسیَى  SSDLتطخیصی
جلسه نهن  :آضٌایی تا ًىات ولیذی دس دٍصیوتشی تیواس دس هذالیتِ ّای سادیَلَطی
جلسه دهن :آضٌایی تا دٍصیوتشّای دس سی تی اسىي
جلسه یبزدهن :آضٌایی تا پایص فشدی ٍ هحیغی

جلسه دوازدهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت :فاًتَم ّا دس سادیَگشافی هؼوَلی
جلسه سیسدهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت :فاًتَم ّا دس هاهَگشافی
جلسه چهبردهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت :فاًتَم ّا دس سی تی
جلسه پبنسدهن  :آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای
جلسه ضبنسدهن  :آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای (اداهِ )

اهذاف ویژه ( رفتبری ) بر هبنبی اهذاف

نظری:

جلسه اول :هشٍسی تش هثاًی فیضیه پشتَ ٍ اّویت دٍصیوتشی ،وٌتشل ٍ تضویي ویفی دس پضضىی ّستِ ای
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 .1دستِ تٌذی پشتَّا ٍ رسات تٌیادی سا تیاى وٌذ.
 .2وویت ّا ٍ ٍاحذ ّای تاتص سا تشضواسد.
 .3پشتَگیشی تیواس دس سادیَلَطی ٍ اّویت دٍصیوتشی آى سا تطشیح وٌذ.
 .4سیستن ّای اًذاصُ گیشی تیي الوللی سا تَضیح دّذ.

جلسه دوم :آضٌایی تا هثاًی وویت ّا ٍ ٍاحذ ّای دٍصیوتشی ٍ هفَْم تؼادل رسُ تاسداس
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 .1وویت ّای پایِ دس دٍصیوتشی سا یه تِ یه تؼشیف وٌذ ٍ تا روش ٍاحذ آى ٍ سٍاٍتظ سیاضی هشتَط تِ ّشیه سا
تٌَیسذ.
 .2وویت ّای هشتثظ تا اثشات آهاسی ٍ لغؼی سا تطشیح وٌذ.
 .3ساتغِ وشها ٍ دٍص جزتی سا تطشیح وٌذ.
 .4هفاّین تؼادل رسُ تاسداس ٍ تؼادل گزسای رسُ تاسداس سا تا ًوَداس تطشیح وٌذ.

جلسه سوم  :آضٌایی تا ٍیظگیْای دٍصیوتشّای ایذُ آل ٍ آضىاسساصّای گاصی -سیستن ّای دٍصیوتشی تا اتاله یًَیضاسیَى
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
ٍ .1یظگیْای یه دٍصیوتش ایذُ آل سا تا تَجِ تِ هفاّین فَق تطشیح وٌذ.
 .2ساختواى ولی ٍ هىاًیسن واس آضىاسساصّای گاصی سا تطشیح وٌذ.
 .3هذّای آضىاسساصّای پشتَیی سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ّش یه تَضیح دّذ.
 .4هؼایة ٍ هضایای دٍصیوتشّای اتاله یًَیضاسیَى سا تَضیح دّذ.

 .5اًَاع دٍصیوتشّای اتاله یًَیضاسیَى سا ًام تثشد ٍ ٍِیظگیْای ّش یه سا تش ضواسد.
 .6واستشد سیستن ّای دٍصیوتشی تا اتاله یًَیضاسیَى دستخطْای هختلف تصَیشتشداسی پضضىی سا تطشیح وٌذ.
 .7هفاّین  Build Up Region ٍ Build Up Capسا تطشیح وٌذ.

جلسه چهبرم :آضٌایی تا دٍصیوتشّای حالت جاهذ  :دیَد ًیوِ سساًا
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1دٍصیوتش ّای حالت جاهذ سا تؼشیف وٌذ.
 -2اصَل فیضیىی حاون تش دٍصیوتش دیَدی ًیوِ سساًا سا تطشیح وٌذ.
ٍ -3یظگیْای دٍصیوتشّای تاتطی دیَد ٍ  MOSFETسا تا ّن همایسِ وٌذ.
 -4واستشد ایي دٍصیوتش دستخطْای هختلف تصَیشتشداسی پضضىی سا تطشیح وٌذ.

جلسه پنجن :آضٌایی تا دٍصیوتشّای حالت جاهذ  :لَهیٌساًس دٍصیوتشی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1اصَل فیضیىی حاون تش دٍصیوتش لَهیٌساًس سا تطشیح وٌذ.
 -2هىاًیسن ٍ ٍیظگیْای اًَاع دٍصیوتشّای لَهیٌساًس ( ) OSL ٍ TLDسا تا ّن همایسِ وٌذ.
 -3اًَاع دٍصیوتشّای  TLDهؼوَل ( ) CaF:Tm ، LiF:Mgسا ًام تثشد ٍ ٍیظگیْای آًْا سا تا ّن همایسِ وٌذ.
 -4هضایا ٍ هؼایة اًَاع دٍصیوتشّای ًیوِ سساًا لَهیسٌاًس سا تیاى وٌذ.
 -5هؼایة ٍ هضایای ایي ًَع دٍصیوتشّا سا تیاى وٌذ ٍ اًْا سا تا ّن همایسِ وٌذ.
 -6واستشد دٍصیوتش لَهیٌساًس دستخطْای هختلف تصَیشتشداسی پضضىی سا تطشیح وٌذ.

جلسه ضطن :آضٌایی تا دٍصیوتشی ّای سَسَصى پالستیىی  ،فیلن دٍصیوتشی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 .1هىاًیسن ػول دٍصیوتش ّای سَسَصى سا تطشیح وٌذ.
 .2هضایا ٍ هؼایة اًَاع دٍصیوتشّای سَسَصى سا تیاى وٌذ.
 .3واستشد دٍصیوتشّای سَسَصى سا دس تخص ّای هختلف تصَیشتشداسی پضضىی تطشیح وٌذ.
 .4اصَل ولی حاون تش فیلن ّای سادیَگشافیه ٍ سادیَوشٍهیه دس آضىاسساصی پشتَ سا تطشیح وٌذ.
ٍ .5یظگیْای ّش یه اص دٍصیوتشّای ایي فصل سا تحلیل وٌذ.

جلسه هفتن :آضٌایی تا دٍصیوتشی ّای طل

در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
ٍ -1اّلص سصًٍاًس هغٌاعیسی ّستِ (  ( NMRسا تِ ػٌَاى هفَْم پایِ دس طل دٍصیوتشی تطشیح وٌذ.
 -2هىاًیسن دٍصیوتشّای ایي فصل سا تطشیح وٌذ ٍ آًْا سا تا همایسِ وٌذ.
ٍ -3یظگیْای دٍصیوتشّای ایي فصل سا تطشیح وٌذ ٍ آًْا سا تا همایسِ وٌذ.
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جلسه هطتن  :آضٌایی تا تجْیضات ًىات هْن دس والیثشاسیَى  SSDLتطخیصی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
ً -1ىات هشتَط تِ ضشایظ هحیغی ،اتضاسات  ،ویفیت پشتَ استاًذاسد هَسد استفادُ دس  SSDLسا تطشیح وٌذ.
 -2سٍش والیثشاسیَى تیَب پشتَ ایىس سا تطشیح وٌذ.
 -3سٍش ّای والیثشاسیَى دیگش سا تطشیح وٌذ.

جلسه نهن  :آضٌایی تا ًىات ولیذی دس دٍصیوتشی تیواس دس هذالیتِ ّای سادیَلَطی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1ػذم لغؼیت دس اًذاصُ گیشی وویت ّای ٍیظُ سادیَلَطی تطخیصی سا تحلیل وٌذ.
 -2ػذم لغؼیت دس دٍصیوتشّای تطخیصی سا تحلیل وٌذ.
ً -3ىات هْن دس اًتخاب وویت ّای دٍصیوتشی ٍ دٍصیوتشی تیواس دس سادیَگشافی هؼوَلی سا تطشیح وٌذ.
ً -4ىات هْن دس اًتخاب وویت ّای دٍصیوتشی ٍ دٍصیوتشی تیواس دس فلَئَسٍسىَپی سا تطشیح وٌذ.
ً -5ىات هْن دس اًتخاب وویت ّای دٍصیوتشی ٍ دٍصیوتشی تیواس دس هاهَگشافی سا تطشیح وٌذ.
ً -6ىات هْن دس اًتخاب وویت ّای دٍصیوتشی ٍ دٍصیوتشی تیواس دس سی تی سا تطشیح وٌذ.
ً -7ىات هْن دس اًتخاب وویت ّای دٍصیوتشی ٍ دٍصیوتشی تیواس دس سادیَلَطی دًذاى سا تطشیح وٌذ.

جلسه دهن  :آضٌایی تا اصَل دٍصیوتشی دس تَهَگشافی واهپیَتشی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1تَصیغ دص دس سی تی اسىي سا تا سادیَگشافی هؼوَلی همایسِ وٌذ.
 CTDI -2دس دٍصیوتشی دس سی تی اسىي سا تا روش سٍاتظ سیاضی ٍ ًجَُ هحاسثِ آى تیاى وٌذ.
 CTDIW -3هفاّین اختصاصی دس دٍصیوتشی دس سی تی اسىي سا تا روش سٍاتظ سیاضی ٍ ًجَُ هحاسثِ آى تیاى وٌذ.
 CTDI VOL -4هفاّین اختصاصی دس دٍصیوتشی دس سی تی اسىي سا تا روش سٍاتظ سیاضی ٍ ًجَُ هحاسثِ آى تیاى وٌذ.
 effective dose ٍ Dose length product -5سا تؼشیف ٍ ًحَُ هحاسثِ آى سا تحلیل وٌذ.

جلسه یبزدهن :آضٌایی تا پایص فشدی ٍ هحیغی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1اًَاع پایطگش ّای فشدی سا تطٌاسذ ٍ دس هَسد هىاًیسن ػولىشد آى تحث وٌذ.
 -2هضایا ٍ هغایة پایطگشّای فشدی سا تطشیح وٌذ.
 -3اًَاع پایطگش ّای هحیغی سا تطٌاسذ ٍ دس هَسد هىاًیسن ػولىشد آى تحث وٌذ.
 -4هضایا ٍ هغایة پایطگشّای هحیغی سا تطشیح وٌذ.
جلسه دوازدهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت :فاًتَم ّا دس سادیَگشافی هؼوَلی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1لضٍم استفادُ اص فاًتَم ّا دس هثاحث پشتَیی دس ػلَم پضضىی سا تطشیح وٌذ.
ٍ -2یظگیْای تاسص فاًتَهْا جْت استفادُ دس ػلن دٍصیوتشی سا هَسد تحث لشاس دّذ.
 -3هَاد هَسد استفادُ سٍتیي دس فاًتَهْا سا ًام تثشد ٍ دس هَسد اًَاع فاًتَهْای واستشدی ضشح دّذ.
 -4دٍصیوتشّای هؼوَل اسفادُ ضذُ دس فاتٌتَهْای دٍصیوتشی سا ًام تثشد ٍ ػلت اسفادُ آًْا سا تَضیح دّذ.
جلسه سیسدهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت  :فاًتَّا دس هاهَگشافی
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1فاًتَم ّای تست وٌتشل ویفی هاهَگشافی ٍ ٍیظگی آى سا تطشیح وٌذ.
 -2فاًتَم ّای هاهَگشافی آًتشٍپَهَسفیه ٍ ٍیظگی آى سا تطشیح وٌذ
 -3فاًتَم ّای هاهَگشافی آًتشٍپَهَسفیه ٍ تست وٌتشل ویفی سا همایسِ وٌذ.
ٍ -4یظگی فاًتَم ّای دٍصیوتشی آیٌذُ سا تَضیح دّذ.

جلسه چهبردهن  :آضٌایی تا فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت  :فاًتَم ّا دس سی تی اسىي
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -5فاًتَم ّای تست وٌتشل ویفی سی تی ٍ ٍیظگی آى سا تطشیح وٌذ.
 -6فاًتَم ّای سی تی آًتشٍپَهَسفیه ٍ ٍیظگی آى سا تطشیح وٌذ
 -7فاًتَم ّای سی تی آًتشٍپَهَسفیه ٍ تست وٌتشل ویفی سا همایسِ وٌذ.
ٍ -8یظگی فاًتَم ّای دٍصیوتشی آیٌذُ سا تَضیح دّذ.
جلسه پبنسدهن  :آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1تفاٍت دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای سا تا دٍصیوتشی دس تخص ّای دیگش پشتَیی تَضیح دّذ.

 -2اعالػات ٍ هَلفِ ّای هَسد ًیاص تشای دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای (ػَاهل هَثش تش دص جزتی پشتَداسٍ) سا تٌذ تِ
تٌذ تطشیح وٌذ.
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هفَْم وسش جزتی سا تطشیح وٌذ.

 -4فشضیات هحاسثِ دص جزتی دس پضضىی ّستِ ای سا تا ٍالؼیات همایسِ ٍ تحلیل وٌذ (تضسگتشیي هٌثغ خغا دس
هحاسثات سا تیاى وٌذ.).
جلسه ضبنسدهن  :آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای (اداهِ )
در پبیبى فصل از دانطجو انتظبر هي رود :
 -1تا هشٍس هغالة فصل لثل ًحَُ هحاسثِ سادیَاوتیَیتِ هجوَع سا تطشیح وٌذ.
 -2هسائلی اص هحاسثِ دص جزتی اسگاى خاصی دس تضسیك پشتَ داسٍ دس یه اًذام خاظ سا هغشح حل وٌذ.
 -3چگًَگی هحاسثِ ضشیة  sسا تطشیح وٌذ ٍاحذ آى سا تیاى وٌذ ٍ هحذٍدیت ّای آى سا تشضواسد.
 -4دٍصّای هشتَط تِ سٍش ّای هختلف پضضىی ّستِ ای سا تا ّن همایسِ وٌذ.

هٌاتغ:
 1- Frank Herbert Attix. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry.2008
2- Glenn F. Knoll. Radiation Detection and Measurement.2010.
3- Technical report series no 457. dosimetry in diagnostic radiology. International
atomic agency. 2007.
4- Robert L. Dixon. The Physics of CT Dosimetry .CRC Press. Published April 4, 2019
5- Gad Shani. Radiation Dosimetry Instrumentation and Methods.2000

 -1هثاًی دٍصیوتشی ٍ آضىاسساصی پشتَّای یًَیضاى  .ای پی پاد گَسسان .تشجوِ  :هْذی لشتاًی.

روش تذریس  :هجاصی
رسبنه هبی كوک آهوزضيٍ :یذئَ پشٍطوتَس ،پاٍسپَیٌت  ،سایت ّای آهَصضی ایٌتشًتی
سنجص و ارزیببي :یه آصهَى هیاى تشم تِ صَست تطشیحی – آصهَى پایاى تشم تِ صَست تست ّای چْاس گضیٌِ ای
سهن از نوره كل

آزهوى

روش

آزهوى هیبى دوره

وتثی -تطشیحی

ً8وشُ (40دسصذ)

آزهوى پبیبى ترم

وتثی4-گضیٌِ
ای

ً 8وشُ ( 40دسصذ)

تكبلیف دانطجو

اسائِ تحمیك ٍ
همالِ

ً 4وشُ (  5دسصذ)

تبریخ

سبعت

(درصذ)

نبم و اهضبی هذرس:

نبم و اهضبی هذیر گروه:

دكتر احسبى خذاهرادی

دكتر صبلح صبلحي

تبریخ تحویل:

تبریخ ارسبل:

1311/12/33

تا جلسِ آخش دٍسُ

-----

نبم و اهضبی هسئول EDOدانطكذه:
تبریخ ارسبل :

جذٍل صهاًثٌذی :
ردی

ضوبره

ف

جلسه

هوضوع

هذرس

تبریخ

1

اٍل

هشٍسی تش هثاًی فیضیه پشتَ ٍ اّویت دٍصیوتشی،
وٌتشل ٍ تضویي ویفی دس سادیَلَطی

احساى خذاهشادی

1399/12/17

2

دٍم

آضٌایی تا هثاًی وویت ّا ٍ ٍاحذ ّای دٍصیوتشی ٍ
هفَْم تؼادل رسُ تاسداس

احساى خذاهشادی

1399/12/ 24

3

سَم

آضٌایی تا ٍیظگیْای دٍصیوتشّای ایذُ آل ٍ آضىاسساصّای
گاصی -سیستن ّای دٍصیوتشی تا اتاله یًَیضاسیَى

احساى خذاهشادی

1399/12/ 29

4

چْاسم

آضٌایی تا دٍصیوتشّای حالت جاهذ  :دیَد ًیوِ سساًا

احساى خذاهشادی

1400/1/15

5

پٌجن

آضٌایی تا دٍصیوتشّای حالت جاهذ  :لَهیٌساًس
دٍصیوتشی

احساى خذاهشادی

1433/1/22

6

ضطن

آضٌایی تا دٍصیوتشی ّای سَسَصى پالستیىی  ،فیلن
دٍصیوتشی

احساى خذاهشادی

1433/1/29

7

ّفتن

آضٌایی تا طل دٍصیوتشی

احساى خذاهشادی

1433/2/5

8

ّطتن

آضٌایی تا تجْیضات ًىات هْن دس والیثشاسیَى SSDL
تطخیصی

احساى خذاهشادی

1433/2/12

9

ًْن

آضٌایی تا ًىات ولیذی دس دٍصیوتشی تیواس دس هذالیتِ
ّای سادیَلَطی

احساى خذاهشادی

1433/2/19

10

دّن

آضٌایی تا اصَل دٍصیوتشی دس تَهَگشافی واهپیَتشی

احساى خذاهشادی

1433/2/26

11

یاصدّن

آضٌایی تا پایص فشدی ٍ هحیغی

احساى خذاهشادی

1433/3/3

12

دٍاصدّن

فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت:
سادیَگشافی هؼوَلی

احساى خذاهشادی

1433/3/10

13

سیضدّن

فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت:
هاهَگشافی

احساى خذاهشادی

1433/3/17

14

چْاسدّن

فاًتَم ّا دس فیضیه پضضىی ٍ فیضیه تْذاضت:
سی تی اسىي

احساى خذاهشادی

1433/3/23

15

پاًضدّن

آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای

احساى خذاهشادی

1433/3/30

16

ضاًضدّن

آضٌایی تا دٍصیوتشی دس پضضىی ّستِ ای (اداهِ)

احساى خذاهشادی

1433/4/5

