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 پیراپسؼکی داًؽکذُ

 ترهی قبلت ًگبرغ طرح درض
 

 کبرؼٌبظی پسؼکی ّعتِ ای، ترم دٍم هخبطجبى;                          فیسیک پرتَؼٌبظی تؽخیصی ٍ رادیَاکتیَیتِ ػٌَاى درض ;   

 21-23یکؽٌجِ  ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر;                            ٍاحذ                            5; تؼذادٍاحذ;)یب ظْن اظتبد از ٍاحذ( 

 2511-::ًیوعبل دٍم                                                     21-9ٍ یکؽٌجِ  25-27ؼٌجِ  زهبى ارائِ درض;  

 فیسیک ػوَهی پیػ ًیبز;ظیذ هجتجی حعیٌی، دکترای فیسیک پسؼکی                                        درض    هذرض;

 

 

ٍ هفبّین هرثَطِ ثِ رادیَاکتیَیتِ آؼٌب خَاٌّذ ؼذ. فیسیک پرتَؼٌبظی  داًؽجَیبى ثب  در ایي ;ّذف کلی درض

هبدُ ٍ ّوچٌیي دٍزیوتری پرتَّب ًیس از اّذاف کلی ایي درض ثِ هفبّین پبیِ ثرّوکٌؽْبی فَتَى ٍ ررات ثبردار ثب 

 حعبة هی آیٌذ.
 

 اّذاف کلی جلعبت ; )جْت ّر جلعِ یک ّذف(
 ای ثش فیضیک دشسَهمذهِ  ، هؼشفی دسع، هٌبثغ، اسصؿیبثی همذهبسی .1

 ػبخشبس هبدُ ٍ هبّیز دشسَّب آؿٌبیی ثب  .2

 سبسیخچِ هذلْبی اسوی  آؿٌبیی ثب .3

 ػبخشوبى ّؼشِآؿٌبیی ثب  .4

 آؿٌبیی ثب هذلْبی ّؼشِ ای .5

 آؿٌبیی ثب فیضیک سَلیذ دشسَ ایکغ .6

 آؿٌبیی ثب فیضیک سادیَاکشیَیشِ .7

 آؿٌبیی ثب کیٌشیک سادیَاکشیَیشِ  .8

 آؿٌبیی ثب کٌیشیک سادیَاکشیَیشِ ) اداهِ( .9

 حل سوشیي ٍ سفغ اؿکبل  .10

 سشمآصهَى هیبى  .11

 ثشخَسد فَسَى ّب ثب هبدُ  .12

 اداهِ(  ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) .13

 ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) اداهِ( .14

 ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) اداهِ( .15

 ثشخَسد دشسَّبی رسُ ای ثبسداس ثب هبدُ .16

 ثشخَسد ًَسشٍى ثب هبدُ  .17

 طًشاسَس ّبی کلیٌیکی  ساکشَس، ػیکلَسشٍى،هٌبثغ سَلیذ هَاد سادیًََکلئَسیذ :  .18

 همذهِ ای ثش دٍصیوششی : آؿٌبیی ثب کویز ّب ٍ ٍاحذّبی سایج دس ػٌجؾ دشسَ  .19

   آؿکبسػبص ٍ دٍصیوششّبی دضؿکی ّؼشِ ای .20

 آصهَى هیبى سشم .21

 آؿکبسػبصّبی گبصی  .22

 آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى .23

 آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى ) اداهِ ( .24

 آؿکبسػبصّبی ًیوِ سػبًب .25

 In Vitro آؿکبسػبصی دشسَ چـوِ ّبی آصهبیـگبّی  .26

 )اداهِ(In Vitro آؿکبسػبصی دشسَ چـوِ ّبی آصهبیـگبّی  .27
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  In Vivoآؿکبسػبصی دشسَ داخل ثذًی  .28

 )اداهِ(  In Vivoآؿکبسػبصی دشسَ داخل ثذًی  .29

 دٍصیوششّبی هَسد اػشفبدُ دس سادیَلَطی سـخیصی .30

 همذهِ ای ثش سادیَثیَلَطی ٍ حفبظز دشسَیی .31

 حل سوشیي ٍ سفغ اؿکبل ٍ کٌفشاًغ ّب .32
 

 

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ;

 ای ثر فیسیک پرتَهقذهِ  ، هؼرفی درض، هٌبثغ، ارزؼیبثی هقذهبتی -2

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 .سـشح ًوبیذ  هفَْم رسُ ٍ دشسَ سا( 1-1

 همبیؼِ کٌذ.اًَاع ًیشٍّب ٍ اًشطی ّبی هَجَد دس عجیؼز سا سـشیح ًوبیذ ٍ آًْب سا ( 2-1

 هفبّین فیضیکی اػبػی سا دس فیضیک کالػیک ٍ ًَیي همبیؼِ کٌذ.   (3-1

 

 ظبختبر هبدُ ٍ هبّیت پرتَّب آؼٌبیی ثب  -3

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 ػبخشبس اسن ٍ هلکَلْب سا سـشیح ًوبیذ.   (1-2

 اًَاع دیًَذ هلکَلی سا سَضیح دّذ ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى  ٍ همبیؼِ کٌذ.   (2-2

 اًَاع دشسَّب )رسُ ای ٍ الکششٍهغٌبعیؼی( سا دػشِ ثٌذی کٌذ ٍ دس هَسد ٍیظگیْبی ّش یک ثحث کٌذ.  (3-2

 دشسَّبی یًَؼبص ٍ غیض یًَؼبص سا سؼشیف کٌذ ٍ ػلز اخشالف آًْب سا ثذاًذ. ( 4-2
 

 ریخچِ هذلْبی اتوی تب آؼٌبیی ثب -4

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 هذل اسوی سبهؼَى ) کـوـی( سـشیح کٌذ. ( 1-3

 هذل اسوی سادسفَسد سا سـشیح کٌذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ثیبى ًوبیذ.  ( 2-3

 هذل اسوی ؿشٍدیٌگش سا سـشیح ًوبیذ ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًشا سَصیف کٌذ.  ( 3-3

 اػذاد کَاًشَهی سا ثیبى ًوبیذ ٍ ّش یک سا سَضیح دّذ.  ( 4-3
 

 آؼٌبیی ثب ظبختوبى ّعتِ -5

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 اجضا ّؼشِ سا سـشیح ٍ ٍیظگیْبی آًْب سا ثیبى کٌذ.(  1-4

 ایضٍسَح، ایضٍثبس ٍ ایضٍهش( اًَاع ًَکلئَسیذّب سا  ثش اػبع سؼذاد دشٍسَى ٍ ًَسشٍى دػشِ ثٌذی کٌذ. )ایضٍسَى، ( 2-4

 ٍاحذ جشم اسوی ٍ ًحَُ هحبػجِ آى سا سَضیح دّذ.  ( 3-4

 سفبٍر ّبی ػوذُ فیضیک اسوی ٍ ّؼشِ ای سا ثٌَیؼذ. ) اص ًظش اًشطی ثؼشگی، اثؼبد فیضیکی ٍ ...(. ( 4-4

 ًمص جشهی ّؼشِ  ٍ اًشطی ثؼشگی ًَکلئَى سا سَضیح دّذ ٍ آًشا هحبػجِ کٌذ. ( 5-4
 

 آؼٌبیی ثب هذلْبی ّعتِ ای -6

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 
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 اًَاع هذلْبی ّؼشِ ای سا سـشیح کٌذ.   ( 1-5

 خصَصیبر ٍ سفشبسّبی ّؼشِ ّب سا ثش هجٌبی هذلْبی ّؼشِ ای سـشیح ًوبیذ.  ( 2-5

 َجیِ کٌذ. (  ّؼشِ ّبی ثب اػذاد جبدٍیی سا ًبم ثجشد ٍ ػلز سفشبس ایي ّؼشِ ّب سا س3-5

 ( ًوَداس دبیذاسی ّؼشِ ّب سا سػن ًوبیذ ٍ  دس هَسد دبیذاسی ّؼشِ ّب  ثب سَجِ ثِ ًوَداس هزکَس سَضیح دّذ . 4-5
 

 آؼٌبیی ثب فیسیک تَلیذ پرتَ ایکط -7

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 اجضا هخشلف سیَة دشسَ ایکغ سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ ػولکشد ّش یک اص آًْب سا ثیبى کٌذ . ( 1-6

 (  ثشخَسد الکششٍى ثب هبدُ ّذف ثِ عَس خالصِ  سـشیح کٌذ. 2-6

 اًَاع دشسَّبی ایکغ سَلیذ ؿذُ دس اثش ثشخَسد الکششٍى ثب هبدُ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک سا سـشیح کٌذ.  ( 3-6

 ثش هیضاى سَلیذ دشسَّبی ایکغ سبثؾ سشهضی ٍ هـخصِ سا فْشػز کٌذٍ دس هَسد آًْب سا سَضیح دّذ.   ػَاهل هَثش ( 4-6

 

 آؼٌبیی ثب فیسیک رادیَاکتیَیتِ -8

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

کٌذ. )آلفب، ثشبی هثجز ٍ هٌفی،  اًَاع ٍادبؿی ّبی هَاد سادیَاکشیَ سا ًبم ثشدُ هؼبدلِ آًْب سا ًَؿشِ ٍ ًَع سجذیل سا سؼییي( 1-7

 ٍ هثبلْبیی اص آًْب( سجذیل داخلی ٍ سبثؾ گبهب اًشـبس دَصیششٍى، ؿکبس الکششٍى ، دذیذُ فٌب ،

 ٍیظگیْبی هحصَالر اًَاع ٍادبؿی سا سَضیح دّیذ ٍ ّش ٍادبؿی سا سٍی ًوَداس دبیذاسی ّؼشِ سػن ًوبیذ.  ( 2-7

 دُ سا ثذاًذ.دیؾ ؿشط ٍلَع ٍادبؿی ّبی ًبم ثش ( 3-7

 ( الکششٍى اٍطُ سا سؼشیف کٌذ.4-7

 

 آؼٌبیی ثب کیٌتیک رادیَاکتیَیتِ  -9

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

کویز ّبی الصم ثشای ثشسػی سفشبس سادیَاسن سا سؼشیف کٌیذ. ) اکشیَیشِ  ٍ یکبّب، ثبثز ٍادبؿی، ًیوِ ػوش فیضیکی ، ( 1-8

 هَثش(هشَػظ، ثیَلَطیکی ٍ 

 ساثغِ سیبضی سؼذاد سادیَاسوْبی ثبلیوبًذُ دس ٍادبؿی سا ثشحؼت صهبى ًَؿشِ ٍ دس هَسد ػَاهل هَثش ثش آى سَضیح دّذ.( 2-8

 ًحَُ ثِ دػز آٍسدى جشم یک ًوًَِ سادیَاکشیَ سا ثب داؿشي اعالػبر سؼذاد سادیَاسوْب ٍ ػذد جشهی آى سا ثذاًذ. ( 3-8

 کٌذ.اکشیَیشِ ٍیظُ سا سؼشیف ( 4-8

  

 آؼٌبیی ثب کٌیتیک رادیَاکتیَیتِ ) اداهِ( -:

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 سادیَاکشیَیشِ عجیؼی ٍ هصٌَػی سا سؼشیف ًوبیذ . ( 1-9

 ػشی ّبی سادیَاکشیَیشِ عجیؼی سا ًبم ثجشد. (2-9

 ( ساّْبی سَلیذ هَاد سادیَاکشیَ هصٌَػی سا سـشیح کٌذ.3-9

 ّؼشِ ای ٍ ؿکبفز ّؼشِ ای ٍیظگیْبی آى سا سـشیح کٌذ.جَؽ  ( 4-9
 

 حل توریي ٍ رفغ اؼکبل  -21

  آزهَى هیبى ترم  -22
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 ثرخَرد فَتَى ّب ثب هبدُ  -23

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد                     

 هفبّین ثشخَسد االػشیک ٍ غیش االػشیک سا سَضیح دّذ.  ( 1-12

 ( لبًَى ػکغ هجزٍسی سا سـشیح کٌذ. 2-12

 سفبٍر ثشّوکٌؾ رسار ثبسداس ٍ فَسَى ّب سا سـشیح کٌذ.(  3-12

 ( سضؼیف فَسَى دس ثشخَسد ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح کٌذ.4-12

 سا ثذاًذ. ٍ ػغح همغغ هؼبفز هیبًگیي آصاد -ضخبهز یک دّن کٌٌذُ -ضخبهز ًین کٌٌذُ  -هفبّین دسصذ ػجَس ( 5-12

اًَاع ضشایت سضؼیف خغی، ضشیت سضؼیف جشهی، ضشیت سضؼیف الکششًٍی ٍ اسوی سا سؼشیف کٌذ  ٍ ایي هفبّین سا ( 6-12

 سـشیح کٌذ.

 ضشیت اًشمبل جشهی ٍ ضشیت جزة جشهی سا سؼشیف کٌذ.( 7-12

 

 ثرخَرد فَتَى ثب هبدُ ) اداهِ(  -24

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 هؼبدلِ سضؼیف دشسَّبی فَسًَی دس هبدُ سا ثٌَیؼذ ٍ ًوَداس سضؼیف سا ثکـذ.( 1-13

 ( اًَاع ثشخَسدّبی فَسَى ّب ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ًبم ثجشد.2-13

 ( دذیذُ فَسَالکششیک ثب هبدُ  ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح کٌذ. 3-13

 ( اّویز دذیذُ فشَالکششیک سا دس دشسَؿٌبػی سـخیصی سـشیح ًوبیذ.4-13

 

 ثرخَرد فَتَى ثب هبدُ ) اداهِ(  -25

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 دذیذُ ٍادبؿی فَسًَی سا سـشیح کٌیذ.( 1-14

 دذیذُ سبهؼَى ٍ سایلی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح کٌذ.( 2-14

 سضؼیف ؿذر دشسَّبی فَسًَی ثب هبدُ سا ثب سَجِ ثِ دذیذُ ّبی فَق ثکـذ ٍ سـشیح کٌذ.ًوَداس ( 3-14

 

 ثرخَرد فَتَى ثب هبدُ ) اداهِ(  -26

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 دذیذُ کبهذشَى ثب هبدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح کٌذ. ( 1-15

 یک سا دس دشسَدسهبًی ثیوبساى سَصیف ًوبیذ.اّویز دذیذُ ّبی کبهذشَى ٍ فشَالکشش( 2-15

 ( دذیذُ سَلیذ جفز  ٍ سَلیذ ػِ گبًِ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح کٌذ.3-15

 سَضیح دّذ. PETاّویز دذیذُ سَلیذ جفز سا دس سصَیشثشداسی ( 4-15
 

 ثرخَرد پرتَّبی ررُ ای ثبردار ثب هبدُ -27

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 هفَْم ثشد رسار دس هبدُ ٍ لضٍم سؼشیف آى سا سـشیح کٌذ. ( 1-16

 رسُ ثبسداس سا ثیبى کٌذ.  LETهفَْم ضشیت اًشمبل اًشطی ( 2-16

 ( چْبس ػبص ٍکبس اصلی ثشّوکٌؾ رسار ثبسداس ثب هبدُ سا ثذاًذ. 3-16

 سبثؾ سشهضی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ثِ صَسر کبهل سَضیح دّذ.( 4-16



5 

 

 سا ثیبى کٌذ.  LET( هفَْم سَاى سَلف ػبصی هبدُ سا ثٌَیؼذ ٍ سفبٍر آى ثب 5-16

 ( ػَاهل هَثش ثش سَاى سَلف ػبصی هبدُ سا سـشیح کٌذ. 6-16

 

 ثرخَرد ًَترٍى ثب هبدُ  -28

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 دٌج ٍاکٌؾ ًَسشٍى ثب ّؼشِ سا ًبم ثجشد ٍ ّش یک اص آًْب سا ثِ صَسر خالصِ ؿشح دّذ.  ( 1-17

 ػغح همغغ کلی ًَسشٍى سؼشیف کٌذ. ( 2-17

 هؼبدلِ ػجَس ًَسشٍى اص هیبى هبدُ سا ثٌَیؼذ. ( 3-17

4-17  )BNCT  .سا ؿشح دّذ 
 

 شًراتَر ّبی کلیٌیکی  راکتَر، ظیکلَترٍى،هٌبثغ تَلیذ هَاد رادیًََکلئَتیذ ;  -29

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد                      

 (سٍؿْبی سَلیذ سادیًََکلَئیذ سا ًبم ثجشد ٍ آًْب سا همبیؼِ کٌذ.  1-18

 (  دس هَسد ًحَُ سَلیذ سادیًََکلَئیذّب سَلیذ ؿذُ دس ػیکلَسشٍى ٍ ٍیظگیْبی آًْب سَضیح دّذ. 2-18

 هَسد ًحَُ سَلیذ سادیًََکلَئیذّب سَلیذ ؿذُ دس ساکشَس ٍ ٍیظگیْبی آًْب سَضیح دّذ. (  دس 3-18

 ٍ ٍیظگیْبی آًْب سَضیح دّذ. Mo-Tc ( دس هَسد ًحَُ سَلیذ سادیًََکلَئیذّب سَلیذ ؿذُ دس طًشاسَس  4-18

 سا ثذاًذ. ٍ حذ هجبص آى  Mo-Tc ( هفبّین فشاس یب آلَدگی ثِ سادیَاکشیَ هبدس دس طًشاسَس  5-18

 ( غلظز ٍیظُ هبدُ هحصَل سا دس طًشاسَس فَق سؼشیف کٌذ ٍ دٍ دلیل ثیؾ اص حذ ثَدى ایي همذاس سا سـشیح کٌذ.  6-18

 

 هقذهِ ای ثر دٍزیوتری ; آؼٌبیی ثب کویت ّب ٍ ٍاحذّبی رایج در ظٌجػ پرتَ  -:2

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد                   

 دس هَسد ٍاحذّبی لذین ٍ جذیذ دشسَصایی ٍ ساسجبط آًْب سَضیح دّذ. ( 1-19

 اکؼذَطس سا سؼشیف کٌیذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثٌَیؼذ. ( 2-19

 دص جزثی سا سؼشیف کٌذ ٍ ٍاحذّبی آى سا ثیبى کٌذ. ( 3-19

 اسسجبط ثیي اکؼذَطس ٍ دص جزثی سا ثٌَیؼذ. ( 4-19

 

   آؼکبرظبز ٍ دٍزیوترّبی پسؼکی ّعتِ ای  -31

 ;از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد  در پبیبى ّر دٍرُ

 ( اػبع آؿکبسػبصی دشسَ سا ثذاًذ. 1-20

 ( ٍیظگیْبیی کِ هَجت ثشسشی یک آؿکبسػبص هی ؿَد سا ثذاًذ. 2-20

 ( اًَاع آؿکبسػبصّب سا ًبم ثجشد ٍ ثشَاًذ ٍیظگیْبی اصلی آًْب سا ثب ّن همبیؼِ کٌذ. 3-20

 سا سؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا سـشیح ًوبیذ. ( کبسایی راسی یک آؿکبسػبص 4-20

 ( صهبى هشدُ یک آؿکبسػبص سا سؼشیف ًوبیذ ٍ اًَاع دبػخ ّبی آؿکبسػبص سا سؼشیف ٍ سحلیل ًوبیذ. 4-20

 ( لذسر سفکیک اًشطی آؿکبسػبص سا سؼشیف کٌذ. 5-20

 

  آزهَى هیبى ترم  -32
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 آؼکبرظبزّبی گبزی    -33

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 ( ػبصٍکبس آؿکبسػبص گبصی سا ثیبى کٌذ ٍ ًَاحی ایجبد ؿذُ دس اثش افضایؾ ٍلشبط سا سـشیح ًوبیذ. 1-22

 ( دس هَسد ٍیظگیْبی اػبػی اسبلک یًَؼبص ٍ دص کبلیجشاسَس ٍ کبسیشد آًْب سَضیح دّذ. 2-22

 ( دس هَسد ٍیظگیْب ٍ کبسثشدّبی آؿکبسػبصّبی سٌبػجی سَضیح دّذ. 3-22

 هَلش ثِ عَس کبهل سَضیح دّذ. –( دس هَسد ٍیظگیْب ٍ کبسثشدّبی ؿوبسؿگش گبیگش 4-22

 
 

 آؼکبرظبزّبی ظٌتیالظیَى  -34

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 ػبصٍکبس آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى سا سـشیح کٌذ.   (1-23

 (  ٍیظگیْبی اػبػی آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى سا ثشسػی کٌذ. 2-23

 ثِ ػٌَاى دشکبسثشدسشیي ػٌشیالسَس سا ثشؿوبسد.   NaI  (Tl)( هؼبیت ٍ هضایبی3-23

 شح دّذ. ( ػبخشوبى ٍ ػولکشد الهخ افضًٍگش فَسًَی دس آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى سا ؿ4-23

 ًمؾ دیؾ سمَیز کٌٌذُ ، سمَیز کٌٌذُ خغی، سحلیلگش اسسفبع دبلغ ٍ آٌّگ ؿوبس سا دس ایي اؿکبسػبص ثیبى کٌذ.  ( 5-23

 

 آؼکبرظبزّبی ظٌتیالظیَى ) اداهِ ( -35

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 
 ( هشاحلی سَلیذ دبلغ ٍلشبط دس یک آؿکبسػبص ػٌشیالػیَى سا ثِ عَس کبهل سَضیح دّذ. 1-24

 ثشای دشسَّبی گبهب سا سـشیح کٌذ.   NaI  (Tl)( دیک ّبی هخشلف سَصیغ اسسفبع دبلغ ًبؿی اص آؿکبسػبص 2-24

 ( هفَْم لذسر سفکیک اًشطی سا سَضیح دّذ.  3-24

 

 آؼکبرظبزّبی ًیوِ رظبًب  -36

 ;ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد  در پبیبى

 ( فیضیک ًیوِ سػبًبّب سا ثذاًذ.1-25

 هؼوَلی سشیي آؿکبسػبصّبی ًیوِ ّبدی هَسد اػشفبدُ دس دضؿکی ّؼشِ ای سا ًبم ثجشد.( 2-25

 ( ٍیظگیْبی اػبػی ) هؼبیت ٍ هضایب( یک آؿکبسػبص ًیوِ ّبدی سا ؿشح دّذ. 3-25

 ًیوِ سػبًبّبی ًؼل جذیذ سا ثـٌبػذ. ( 3-25

 

  In Vitro آؼکبرظبزی پرتَ چؽوِ ّبی آزهبیؽگبّی  -37

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 (  کبسایی کل، کبسایی راسی ٍ کبسایی ٌّذػی یک آؿکبسػبص دس ٍػیلِ اًذاصُ گیشی سادیَاکشیَیشِ سا سؼشیف کٌذ. 1-26

 ( ػَاهل هَثش دس ّش یک اص کویز ّبی ًبهجشدُ دس لؼوز لجل سا سـشیح کٌذ. 2-26

 ( ػبخشوبى آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى چبّی سا سػن کٌذ ٍ ٍیظگیْبی آًشا ثیبى کٌذ.3-26

 ( چگًَگی سغییش کبسایی کل آؿکبسػبص ػٌشیالػیَى چبّی ثب سغییش حجن ًوًَِ سا ؿشح دّذ. 4-26

 

 )اداهِ( In Vitro بی آزهبیؽگبّی آؼکبرظبزی پرتَ چؽوِ ّ -38
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 ( ٍیظگیْب ٍ کبسثشد آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى هبیغ ) لضٍم اػشفبدُ اص ایي آؿکبسػبص( سا ؿشح دّذ. 1-27

 ( ًحَُ صحیح اهبدُ ػبصی لَلِ ًوًَِ آؿکبسػبص ٍ هـکالر ًبؿی اص آى ٍ اًشخبة دلیك حالل ٍ ثلَس سا ثذاًذ. 2-27

 ( دذیذُ فشًٍـبًی دس ایي آؿکبسػبصّب سَضیح دّذ. 3-27

 ( اخشالل ًبؿی اص فَسَلَهیٌؼبًغ ٍ کیوَلَهیٌؼبًغ دس کبس آؿکبسػبص ػٌشیالػیَى هبیغ سا ؿشح دّذ. 4-27

 ( سٍؿْبی هخشلف آؿکبسػبصی اکشیَیشِ سا دس چـوِ ّبی آصهبیـگبّی هشٍس کٌذ.  5-27

 

   In Vivoآؼکبرظبزی پرتَ داخل ثذًی  -39

 ;ر پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد د

 ( ػِ هـکل ػوذُ دس آؿکبسػبصی  ) کوی ػبصی سادیَاکشیَیشِ ( داخل ثذًی سا ثذاًذ. 1-28

 ( دس هَسد لضٍم اػشفبدُ اص ّن خظ ػبص دس آؿکبسػبصی داخل ثذًی سا ثذاًذ. 2-28

 ( خغبی ػوذُ دس ثشسػی کوی سادیَاکشیَیشِ داخل ثذًی سا ؿشح دّذ. 3-28

 ( ػلز ػذم اػشفبدُ اص اػکٌش خغی دس سؼییي سَصیغ سادیَاکشیَیشِ یک اًذام سا ثذاًذ. 4-28

 

 )اداهِ(  In Vivoآؼکبرظبزی پرتَ داخل ثذًی  -:3

 ضخبهز ثْیٌِ ثلَس اى سا ثـٌبػذ.( لضٍم اػشفبدُ اص دٍسثیي گبهب سا ثذاًذ. ٍ دٍ هَلفِ سؼییي کٌٌذُ 1-29

 ( اجضا هخشلف دٍسثیي گبهب سا ثـٌبػذ.2-29

 ( اًَاع ّوخظ ػبصّب  ٍ دشکبسثشدسشیي اًْب سا ثـٌبػذ.3-29

 ( ًکبر همذهبسی اص کٌششل کیفی دٍسثیي گبهب سا ثذاًذ. 4-29

 

 دٍزیوترّبی هَرد اظتفبدُ در رادیَلَشی تؽخیصی -41

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 ػبخشبس ٍ هکبًیؼن دٍصیوششّبی سشهَلَهیٌؼبًغ سا ثٌَیؼذ. ( 1-30

 هضایب ٍ هؼبیت دٍصیوششّبی سشهَلَهیٌؼبًغ سا ثٌَیؼذ. (2-30

 ػبخشبس ٍ هکبًیؼن دٍصیوششّبی فیلن ثج سا ثٌَیؼذ. (3-30

 ثٌَیؼذ.هضایب ٍ هؼبیت دٍصیوششّبی فیلن ثج سا  (4-30

 هقذهِ ای ثر رادیَثیَلَشی ٍ حفبظت پرتَیی -42

 ;در پبیبى ّر دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد 

 سا سؼشیف کٌذ.    QFفبکشَس کیفی دشسَ ( 1-31

 لضٍم سؼشیف دص هؼبدل سا ثٌَیؼذ. ( 2-31

 ساثغِ دص هؼبدل ٍ دص جزثی سا ثٌَیؼذ. ( 3-31

 سبثیش ثیَلَطیکی ًؼجی سا سؼشیف کٌذ. ( 4-31

 

 کٌفراًط ّبٍ حل توریي ٍ رفغ اؼکبل  -43
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 .   2484ًجن آثبدی ; فریذٍى . فیسیک تؽؼؽغ ٍ رادیَلَشی . ًؽر داًؽگبُ تْراى. –8

 

 یبدگیری ;  –ؼیَُ ّبی یبد دّی 

 ، پرظػ ٍ پبظخ ، ارائِ کٌفراًط تَظط داًؽجَیبى  ثر رٍی اظالیذ ظخٌراًی

 

 ;  رظبًِ ّبی آهَزؼی

  آهَزؼی، فیلن ٍ کلیپ ، کبهپیَتر اظالیذ
 
 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی     
   

ظْن از ًورُ  رٍغ آزهَى

 (ثرحعت درصذکل)

 ظبػت تبریخ

   ًورُ(3)  21%  کتجی توریي

یبزدّن ٍ ثیعت جلعبت  ًورُ( 9) 51% کتجی آزهَى هیبى ترم

 ٍ یکن

 ظبػت 5

در تبیخ هؽخص ؼذُ  ًورُ( :) 56% کتجی آزهَى پبیبى ترم 

از طرف آهَزغ 

 داًؽکذُ

 ظبػت3

حضَر فؼبل در 

 ظبهبًِ ًَیذ

 - ّر جلعِ ًورُ(2) %6  

 

 

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

 آقبی هحوذ رظَل تَحیذًیب     صبلح صبلحی رّبثیدکتر   دکتر ظیذ هجتجی حعیٌی

 تبریخ ارظبل;                                   تبریخ ارظبل ;               تبریخ تحَیل;                             

 

http://www.amazon.com/Radiologic-Science-Technologists-Physics-Protection/dp/0323081355
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فیسیک پرتَؼٌبظی تؽخیصی ٍ رادیَاکتیَیتِ جذٍل زهبًجٌذی درض  

  21تب  9یکؽٌجِ  – 27تب  25ؼٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ ;

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ای ثش فیضیک دشسَهمذهِ  ، هؼشفی دسع، هٌبثغ، اسصؿیبثی همذهبسی 04/11/1399 1

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ػبخشبس هبدُ ٍ هبّیز دشسَّب آؿٌبیی ثب  05/11/1399 2

 ػیذ هجشجی حؼیٌی سبسیخچِ هذلْبی اسوی  آؿٌبیی ثب 11/11/1399 3

 هجشجی حؼیٌیػیذ  آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ّؼشِ 12/11/1399 4

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿٌبیی ثب هذلْبی ّؼشِ ای 18/11/1399 5

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿٌبیی ثب فیضیک سَلیذ دشسَ ایکغ 19/11/1399 6

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿٌبیی ثب فیضیک سادیَاکشیَیشِ 25/11/1399 7

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿٌبیی ثب کیٌشیک سادیَاکشیَیشِ  26/11/1399 8

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿٌبیی ثب کٌیشیک سادیَاکشیَیشِ ) اداهِ( 2/12/1399 9

 ػیذ هجشجی حؼیٌی حل سوشیي ٍ سفغ اؿکبل ٍ کٌفشاًغ ّب 3/12/1399 10

 ػیذ هجشجی حؼیٌی سشمآصهَى هیبى  9/12/1399 11

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد فَسَى ّب ثب هبدُ  10/12/1399 12

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) اداهِ(  16/12/1399 13

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) اداهِ( 17/12/1399 14

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد فَسَى ثب هبدُ ) اداهِ( 23/12/1399 15

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد دشسَّبی رسُ ای ثبسداس ثب هبدُ 24/12/1399 16

 ػیذ هجشجی حؼیٌی ثشخَسد ًَسشٍى ثب هبدُ  7/1/1400 17

 ػیذ هجشجی حؼیٌی طًشاسَس ّبی کلیٌیکی  ساکشَس، ػیکلَسشٍى،هٌبثغ سَلیذ هَاد سادیًََکلئَسیذ :  8/1/1400 18

 ػیذ هجشجی حؼیٌی همذهِ ای ثش دٍصیوششی : آؿٌبیی ثب کویز ّب ٍ ٍاحذّبی سایج دس ػٌجؾ دشسَ  14/1/1400 19

 ػیذ هجشجی حؼیٌی   آؿکبسػبص ٍ دٍصیوششّبی دضؿکی ّؼشِ ای 15/1/1400 20

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آصهَى هیبى سشم 21/1/1400 21

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿکبسػبصّبی گبصی  22/1/1400 22

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى 28/1/1400 23

 حؼیٌی ػیذ هجشجی آؿکبسػبصّبی ػٌشیالػیَى ) اداهِ ( 29/1/1400 24

 ػیذ هجشجی حؼیٌی آؿکبسػبصّبی ًیوِ سػبًب 4/2/1400 25

 ػیذ هجشجی حؼیٌی In Vitro آؿکبسػبصی دشسَ چـوِ ّبی آصهبیـگبّی  5/2/1400 26

 ػیذ هجشجی حؼیٌی )اداهِ(In Vitro آؿکبسػبصی دشسَ چـوِ ّبی آصهبیـگبّی  11/2/1400 27

 ػیذ هجشجی حؼیٌی  In Vivoآؿکبسػبصی دشسَ داخل ثذًی  12/2/1400 28

 ػیذ هجشجی حؼیٌی )اداهِ(  In Vivoآؿکبسػبصی دشسَ داخل ثذًی  18/2/1400 29

 ػیذ هجشجی حؼیٌی دٍصیوششّبی هَسد اػشفبدُ دس سادیَلَطی سـخیصی 19/2/1400 30

 ػیذ هجشجی حؼیٌی همذهِ ای ثش سادیَثیَلَطی ٍ حفبظز دشسَیی 25/2/1400 31

 ػیذ هجشجی حؼیٌی حل سوشیي ٍ سفغ اؿکبل ٍ کٌفشاًغ ّب 16/2/1400 32
 




