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ػٌَاى دسع:اصَلفیضیکیػیؼتنّبیتَهَگشافیکبهپیَتشی(ػیتیاػکي)

هخبطجبى :داًـجَیبى تشم  4کبسؿٌبػی پیَػتِ سادیَلَطی

تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

ػبػت پبػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش :یکـٌجِ 14-12

صهبى اسائِ دسع :ؿٌجِ ً 12-10ویؼبل دٍم 99-00

هذسع :دکتش صبلح صبلحی رّبثی

پیؾ ًیبص :فیضیک پشتَؿٌبػی تـخیصی

ّذف کلی دسع:
آؿٌبیی ثب ػبختوبى ٍ اجضا ٍ اصَل فیضیکی کبسکشد دػتگبُ ّبی ػی تی اػکي ٍ پیـشفت ّبی اخیش دس ػی تی اػکي

اّذاف کلی جلؼبت:
جلؼِ اٍل :آؿٌبیی ثب اّذاف کلی ،هٌبثغ ٍ ًحَُ اسصؿیبثی دسع ٍ هقذهِای ثش تبسیخچِ کبسثشد پشتَ ایکغ دس تصَیشثشداسی
جلؼِ دٍم :آؿٌبیی ثب هحذٍدیت ّبی سادیَگشافی ٍ اصَل ٍ ًحَُ کبس تَهَگشافی هؼوَلی
جلؼِ ػَم :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی تَهَگشافی کبهپیَتشی ٍ جوغ آٍسی اطالػبت دس CT
جلؼِ چْبسم :آؿٌبیی ثب ًؼل ّبی هختلف دػتگبُ CT
جلؼِ پٌجن :آؿٌبیی ثب هبتشیغ ثبصػبصی تصَیش دس ٍ ٍ CTاحذ ّبًؼفیلذ
جلؼِ ؿـن :آؿٌبیی ثب تجْیضات ٍ قؼوت ّبی هختلف ثخؾ CT
جلؼِ ّفتن:آؿٌبیی ثب هفَْم دػتکبسی تصبٍیش ؿبهل WLٍWW
جلؼِ ّـتن :آؿٌبیی ثب Portable CT ٍ EBCT
جلؼِ ًْن :اهتحبى هیبى تشم
جلؼِ دّن :آؿٌبیی ثب کیفیت تصَیش دس CT
جلؼِ یبصدّن :آؿٌبیی ثب اًذاصُ گیشی دٍص ثیوبس دس CT
جلؼِ دٍاصدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ تجْیضات Single Slice Spiral CT
جلؼِ ػیضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ تجْیضات Multi Slice Spiral CT
جلؼِ چْبسدّن :آؿٌبیی ثب  CTفلَسٍػکَپی ٍ Virtual CT
جلؼِ پبًضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل ٍ هفبّین 3DCT
جلؼِ ؿبًضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ هقذهبت CT angiography
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اّذاف ٍیظُ ثِ تفکیک ّش جلؼِ:
جلؼِ اٍل :آؿٌبیی ثب اّذاف کلی ،هٌبثغ ٍ ًحَُ اسصؿیبثی دسع ٍ هقذهِای ثش تبسیخچِ کبسثشد پشتَ ایکغ دس تصَیشثشداسی
دس پبیبى جلؼِ اٍل ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اّذاف کلی دسع سا ثیبى کٌذ.
 .2هٌبثغ دسع ٍ ًحَُ اسصؿیبثی دسع سا ثذاًذ.
 .3هقذهِ ای اص کبثشد پشتَی ایکغ ٍ کبسثشدّبی آى سا ؿشح دّذ.
.4

تبسیخچِ اػتفبدُ اص پشتَی ایکغ سا تَضیح دّذ.

جلؼِ دٍم :آؿٌبیی ثب هحذٍدیت ّبی سادیَگشافی ٍ اصَل ٍ ًحَُ کبس تَهَگشافی هؼوَلی
دس پبیبى جلؼِ دٍم ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1هحذودیت های رادیوگرافی سا تَضیح دّذ.
 .2توهوگرافی هعوولی و تاریخچه آى سا رکش کٌذ.
 .3هحذودیت های توهوگرافی هعوولی را ؿشح دّذ.
 .4چگونگی رفع هحذودیت های توهوگرافی هعوولی را بشناسذ.
جلؼِ ػَم :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی تَهَگشافی کبهپیَتشی ٍ جوغ آٍسی اطالػبت دس CT
دس پبیبى جلؼِ ػَم ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1تبسیخچِ تَهَگشافی کبهپیَتشی سا ؿشح دّذ ٍ دالیل تغییشات دس ًبم گزاسی آى سا ثذاًذ.
.2

ّذف اص اًجبم تَهَگشافی کبهپیَتشی سا ؿشح دّذ.

 .3سٍؽ ّبی دػتبثی ثِ اّذاف ػی تی سا رکش کٌذ.
 .4هفبّین هشثَط ثِ جوغ آٍسی دادُ ّب دس ػی تی سا ثذاًذ.
جلؼِ چْبسم :آؿٌبیی ثب ًؼل ّبی هختلف دػتگبُ CT
دس پبیبى جلؼِ چْبسم ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اػبع دػتِ ثٌذی ًؼل ّبی هختلف ػی تی سا ثذاًذ.
 .2جئَهتشی ّبی هختلف پشتَ دس ًؼل ّبی ػی تی اػکي سا تَضیح دّذ.
ٍ .3یظگی ّبی ،اػبع کبس ،هضایب ٍ هؼبیت ًؼل ّبی ػی تی اػکي سا ؿشح دّذ.
 .4تفبٍت آؿکبسػبصّب ٍ ًحَُ ثکبسگیشی آًْب دس ًؼل ّبی ػی تی اػکي سا تَضیح دّذ.
جلؼِ پٌجن :آؿٌبیی ثب هبتشیغ ثبصػبصی تصَیش دس ٍ ٍ CTاحذ ّبًؼفیلذ
دس پبیبى جلؼِ پٌجن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1هفَْم هبتشیغ تصَیش ،پیکؼل ٍ ٍکؼل سا تَضیح دّذ.
 .2کبسثشد ضشیت جزة پشتَی ثبفت ّبی هختلف دس ػی تی سا ؿشح دّذ.
 .3ػذد ّبًؼقیلذ( ٍ )CT Numberچگًَگی هحبػجِ آى سا ثذاًذ.
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 .4هحذٍدُ اػذاد ػی تی ثشای ثبفت ّبی هختلف سا ثذاًذ.
 .5چگًَگی استجبط اػذاد ػی تی دس هبتشیغ ثبصػبصی تصَیش ثب هقیبع خبکؼتشی سا ثذاًذ.
جلؼِ ؿـن :آؿٌبیی ثب تجْیضات ٍ قؼوت ّبی هختلف ثخؾ CT
دس پبیبى جلؼِ ؿـن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1هشاحل تـکیل تصَیشٍ اجضای ػیؼتن جوغ آٍسی دادُ دس ػی تی ٍ ًقؾ آًْب سا ؿشح دّذ.
 .2تفبٍت تیَة ّبی اؿؼِ ایکغ ػی تی اػکي ٍ سادیَگشافی سا ؿشح دّذ.
 .3تفبٍت آؿکبسػبصّبی هَسد اػتفبدُ دس ػی تی اػکي سا ثب رکش هضایب ٍ هؼبیت آى ثذاًذ.
 .4کبهپیَتش ٍ ػیؼتن پشداصؽ تصَیش ػی تی سا ثـٌبػذ ٍ چگًَگی ًوبیؾ ،رخیشُ ٍ ثجت تصبٍیش سا ؿشح دّذ.
جلؼِ ّفتن :آؿٌبیی ثب هفَْم دػتکبسی تصبٍیش ؿبهل WLٍ WW
دس پبیبى جلؼِ ّفتن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1هفَْم پٌجشُ گزاسی ٍ دلیل آى دس ػی تی سا تَضیح دّذ.
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ػشض پٌجشُ ٍ ػطح(تشاص) پٌجشُ سا تؼشیف کٌذ.

 .3چگًَگی تٌظین کٌتشاػت تصَیش ثشاػبع ًَع ثبفت سا ثشاػبع  Widowingؿشح دّذ.
 .4هحذٍدُ اػذاد ػی تی سا ثب تَجِ ثِ  wlٍwwثب هثبل ثیبى کٌذ.
جلؼِ ّـتن :آؿٌبیی ثب Mobile CT ٍ EBCT
دس پبیبى جلؼِ ّـتن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اصَل فیضیکی ٍ ٍیظگی ّبی  EBCTسا ؿشح دّذ ٍ تفبٍت ّبی آى ثب  CTسا ثذاًذ.
 .2هضایب ٍ کبسثشدّبی  EBCTسا ثذاًذ.
ٍ .3یظگی ّبی  Mobile CTسا ثیبى کٌذ.
 .4دالیل اػتفبدُ ٍ کبسثشدّبی ثبلیٌی  Mobile CTسا ثذاًذ.

جلؼِ ًْن :هیبى تشم
دس پبیبى جلؼِ دٍاصدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1ثب ًحَُ ػَاالت پبیبًی دس ایي دسع آؿٌب ؿَد.
 .2هجبحث تذسیغ ؿذُ سا کبهال هشٍس کٌذ.
جلؼِ دّن :آؿٌبیی ثب کیفیت تصَیش دس CT
دس پبیبى جلؼِ دّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اّویت کیفیت تصَیش دس تـخیص ثیوبسی ٍ ػَاهل هَثش ثش آى دس ػی تی سا ثیبى ًوبیذ.
 .2قذست تفکیک فضبیی ،کٌتشاػتً ،ؼجت ػیگٌبل ثِ ًَیض سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ؿشح دّذ.
 .3اًَاع آستیفکت ّبی ػی تی اػکي سا ثـٌبػذ.
ً .4حَُ جلَگیشی اص ایجبد آستیفکت ٍ ساُ ّبی کبّؾ آًْب سا ؿشح دّذ.
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جلؼِ یبصدّن :آؿٌبیی ثب اًذاصُ گیشی دٍص ثیوبس دس CT
دس پبیبى جلؼِ یبصدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1ػَاهل هَثش ثش پشتَگیشی ثیوبس دس ػی تی سا ًبم ثجشد.
 .2کویت ّبی اًذاصُ گیشی دٍص دس ػی تی سا ثذاًذ.
 .3سٍؽ ّبی اًذاصُ گیشی ٍ ثشسػی دٍص ثیوبس دس ػی تی سا ؿشح دّذ.
 .4ساُ ّبی کبّؾ پشتَگیشی ثیوبس سا ًبم ثجشد ٍ تَضیح دّذ.
جلؼِ دٍاصدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ تجْیضات Single Slice Spiral CT
دس پبیبى جلؼِ دٍاصدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اصَل فیضیکی ٍ ٍیظگی ّبی ػی تی تک ثشؿِ سا تَضیح دّذ.
 .2هفَْم  Pitchسا ثیبى کٌذ ٍ تبثیش آى دس ػی تی سا ؿشح دّذ.
 .3هضایب ٍ هحذٍیت ّبی ػی تی تک ثشؿِ سا تَضیح دّذ.
 .4تفبٍت ّبی ػی تی تک ثشؿِ ثب ػی تی هؼوَلی سا ثیبى کٌذ.
جلؼِ ػیضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ تجْیضات Multi Slice Spiral CT
دس پبیبى جلؼِ ػیضدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اصَل فیضیکی ٍ ٍیظگی ّبی ػی تی چٌذثشؿِ سا تَضیح دّذ.
 .2ػیش پیـشفت ّبی ػی تی چٌذثشؿِ سا ثذاًذ.
 .3تفبٍت ّبی ػی تی تک ثشؿِ ثب ػی تی چٌذثشؿِ سا ثیبى کٌذ.
 .4هضایب ٍ کبسثشدّبی ػی تی چٌذ ثشؿِ سا تَضیح دّذ.
جلؼِ چْبسدّن :آؿٌبیی ثب  CTفلَسٍػکَپی ٍ Virtual CT
دس پبیبى جلؼِ چْبسدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1اصَل تصَیشثشداسی پیَػتِ دس ػی تی فلَسٍػکَپی سا ثذاًذ ٍ تجْیضات هَسد اػتفبدُ دس آى سا ًبم ثجشد.
 .2کبسثشدّبی ثبلیٌی ػی تی فلَسٍػکَپی سا ؿشح دّذٍ هیضاى پشتَگیشی ثیوبس سا دس ایي سٍؽ ثذاًذ.
 .3هفَْم تصَیشثشداسی هجبصی سا ثذاًذ ٍ دالیل اػتفبدُ اص آى سا ؿشح دّذ.
 .4اصَل تکٌیکیً ،شم افضاسّب ٍ هَاسد اػتفبدُ اص تصَیشثشداسی هجبصی سا ثذاًذ.
جلؼِ پبًضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل ٍ هفبّین 3DCT
دس پبیبى جلؼِ پبًضدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
 .1تبسیخچِ ٍ دالیب اػتفبدُ اص  3DCTسا ثذاًذ.
 .2اصَل تصَیشثشداسی  3DCTسا ثذاًذ.
 .3جٌجِ ّبی تکٌیکی  3DCTثذاًذ.
 .4کبسسثشدّبی ثبلیٌی  3DCTسا ثیبى کٌذ.
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جلؼِ ؿبًضدّن :آؿٌبیی ثب اصَل فیضیکی ٍ هقذهبت CT angiography
دس پبیبى جلؼِ ؿبًضدّن ثبیذ داًـجَ قبدس ثبؿذ:
.1

تجْیضات هَسد اػتفبدُ دس ػی تی آًظیَ سا ثـٌبػذ.

 .2ثپیـشفت ّبی اخیش دس دػتگبُ ّبی هَسد اػتفبدُ دس ػی تی آًظیَ قلجی سا ثذاًذ.
 .3هَاسد اًجبم ػی تی آًظیَ سا ًبم ثجشد.
 .4تکٌیک ّبی پشداصؽ تصَیش دس ػی تی آًظیَ سا تَضیح دّذ.
 .5اسائِ ػویٌبس

هٌبثغ

1) Euclid Seeram, Computed Tomography: Principles, clinical applications and quality

control, W.B. SANDERS Company
2) Christensens Physics of Diagnostic Radiology, Thomas S Curry, James E Dowdey, Roert C
Murry
سٍؽ تذسیغ :ػخٌشاًی ،پشػؾ ٍ پبػخ ،ثحث گشٍّی
ٍػبیل آهَصؿی :پبٍسپَیٌتٍ ،یذئَ پشٍطکتَس ،فیلن ٍ اًیویـيّبی آهَصؿی

آصهَى

ػْن اص ًوشُ کل

سٍؽ

ػبػت

تبسیخ

(ثش حؼت دسصذ)

تکلیف (هجبصی)

کتجی

ً 4وشُ ( 20دسصذ)

چٌذجلؼِ

ؿٌجِّب 12-10

آصهَى هیبى دٍسُ

کتجی

ً 5وشُ ( 25دسصذ)

99/12/23

ؿٌجِ 12-10

آصهَى پبیبى تشم

کتجی (تؼتی-تـشیحی)

ً 10وشُ ( 50دسصذ)

.........

..........

ً 1وشُ ( 5دسصذ)

ّش جلؼِ

ؿٌجِّب 12-10

حضَس فؼبل دس کالع حضَس ٍ فؼبلیت دس کالع
ّب ی هجبصی

ًبم ٍ اهضبی هذسع:
تبسیخ تحَیل:

ّبی هجبصی

ًبم ٍ اهضبی هذیش گشٍُ:
تبسیخ اسػبل:

ًبم ٍ اهضبی هؼئَل EDOداًـکذُ:
تبسیخ اسػبل :
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جذٍل صهبًجٌذی دسع اصَل فیضیکیػیؼتنّبی تَهَگشافی کبهپیَتشی (ػیتیاػکي)

سٍص ٍ ػبػت جلؼِ :ؿٌجِ ّب ػبػت 12 -10
جلؼِ

تبسیخ

هَضَع ّش جلؼِ

هذسع

1

99/10/27

آشنایی با اهذاف کلی ،هنابع و نحوه ارزشیابی درس و هقذههای بر تاریخچه ...

دکتش صبلحی رّبثی

2

99/11/4

آشنایی با هحذودیت های رادیوگرافی و اصول و نحوه کار توهوگرافی هعوولی

دکتش صبلحی رّبثی

3

99/11/11

آشنایی با اصول فیسیکی توهوگرافی کاهپیوتری و جوع آوری اطالعات در CT

دکتش صبلحی رّبثی

4

99/11/18

آشنایی با نسل های هختلف دستگاه CT

دکتش صبلحی رّبثی

5

99/11/25

آشنایی با هاتریس بازسازی تصویر در  CTو واحذ هانسفیلذ

دکتش صبلحی رّبثی

6

98/12/2

آشنایی با تجهیسات و قسوت های هختلف بخش CT

دکتش صبلحی رّبثی

7

99/12/9

آشنایی با هفهوم دستکاری تصاویر شاهل WWوWL

دکتش صبلحی رّبثی

8

99/12/16

آشنایی با  EBCTو Portable CT

دکتش صبلحی رّبثی

9

99/12/23

اهتحاى هیاى ترم

دکتش صبلحی رّبثی

10

99/12/30

آشنایی با کیفیت تصویر در CT

دکتش صبلحی رّبثی

11

00/1/14

آشنایی با انذازه گیری دوز بیوار در CT

دکتش صبلحی رّبثی

12

00/1/21

آشنایی با اصول فیسیکی و تجهیسات Single Slice Spiral CT

دکتش صبلحی رّبثی

13

00/1/28

آشنایی با اصول فیسیکی و تجهیسات Multi Slice Spiral CT

دکتش صبلحی رّبثی
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00/2/4

آشنایی با  CTفلوروسکوپی و Virtual CT

دکتش صبلحی رّبثی
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00/2/44

آشنایی با اصول و هفاهین 3DCT

دکتش صبلحی رّبثی
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00/2/18

آشنایی با اصول فیسیکی و هقذهات CT angiography

دکتش صبلحی رّبثی
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