بسن اهلل الرحوي الرحین

ػٌَاى درض  5تضویي ٍ کٌترل کیفی رٍؼْبی تصَیرثرداری پسؼکی
هخبعجبى 5داًؽجَیبى ترم ظَم کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ
تؼذاد ٍاحذٍ 5720 5احذ تئَری ٍ ٍ 57.0احذ ػولی (ازٍ .احذ تئَری ٍٍ 1احذ ػولی)
ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر 5یکؽٌجِ 1.-11
یکؽٌجِ ؼٌجِ

زهبى ارائِ درض 5ظبػت 3-15
هذرض 5فبعوِ اهیری

ًیوعبل دٍم ظبل تحصیلی55-44

درٍض پیػ ًیبز 5فیسیک پرتَؼٌبظی تؽخیصی -تصَیرثرداری ثب اهَاج فراصَت در پسؼکی-
اصَل فیسیکی ،تکٌیک ّب ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ّبی تَهَگرافی کبهپیَتری(ظی تی اظکي)-
اصَل فیسیکی ،تکٌیک ّب ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ّبی تصَیرثردای ()MRI
ّذف کلی درض 5در پایاى درس فراگیراى اصَل کٌترل کیفی رٍشْای هختلف تصَیربرداری پسشکی از جولِ سی تی اسکي
را هی آهَزًذ.
اّذاف کلی جلعبت ( 5جْت ّر جلعِ یک ّذف)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جلسِ اٍل :آشٌایی با اّذاف کلی ،هٌابع ٍ ًحَُ ارزشیابی درس ٍ هقذهْای بر دستگاّْای سی تی اسکي
جلسِ دٍم:آشٌایی با کیفیت تصاٍیر در سی تی اسکي ٍ پاراهترّای هَثر بر آى
جلسِ سَم :آشٌایی بااّویت کٌترل کیفیت در سی تی اسکي ٍ اًَاع تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ
جلسِ چْارم :آشٌایی با تست ّای کٌترل کیفی قذرت تفکیک فضایی ،یکٌَاختی ٍ خطی بَدىCT Number
جلسِ پٌجن :آشٌایی بااّویت کٌترل کیفیت در هاهَگرافی ٍ اًَاع تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ
جلسِ پٌجن :آشٌایی با تست ّای کٌترل کیفی هر بَط بِ کیفیت تصَیر ٍ پاراهترّای شرایظ تابشی
کٌترل کیفی عولی سی تی اسکي
کٌترل کیفی عولی هاهَگرافی

اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ5
اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل5
جلعِ اٍل 5آؼٌبیی ثب اّذاف کلی ،هٌبثغ ٍ ًحَُ ارزؼیبثی درض ٍ هقذهِ ای ثر دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي
در پبیبى جلعِ اٍل ثبیذ داًؽجَ قبدر ثبؼذ5
 . 1اّذاف کلی درس را بیاى کٌذ.
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 . 2هٌابع درس ٍ ًحَُ ارزشیابی درس را بذاًذ.
 . 3دستگاُ ّای رایج در سی تی اسکي بشٌاسذ ٍ ٍظایف ّر یک را تَضیح دّذ.
 .9اصَل فیسیکی دستگاُ ّای رایج در سی تی اسکي را تَضیح دّذ.
جلعِ دٍم 5آؼٌبیی ثب کیفیت تصبٍیر در ظی تی اظکي ٍ پبراهترّبی هَثر ثر آى
در پایاى جلسِ دٍم بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 .1کیفیت تصَیر در سی تی اسکي را شرح دّذ.
 . 2اصطالحات رایج در بیاى کیفیت تصَیر در سی تی اسکي را شرح دّذ.
 . 3پاراهترّای هَثر در کیفیت تصاٍیر سی تی اسکي را بشٌاسذ.
 .4چگًَگی تاثیر پاراهترّای هَثر در کیفیت تصاٍیر سی تی اسکي را تَضیح دّذ.
جلعِ ظَم 5آؼٌبیی ثب اّویت کٌترل کیفی در ظی تی اظکي ٍ اًَاع تعتْبی رٍزاًِّ ،فتگی ،هبّیبًِ ٍ ظبلیبًِ
در پایاى جلسِ سَم بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 .1اصطالحات هربَط بِ کٌترل کیفی را تعریف کٌذ.
 .2اّویت ٍ ضرٍرت کٌترل کیفی در دستگاُ ّای سی تی اسکي را شرح دّذ.
 .3اًَاع تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ را بشٌاسذ.

 . 4تفاوت هر ی ک از تستها ی روزانه ،هفتگ ی  ،ماه ی انه و سال ی انه را ب ی ان کند.

 .5چگًَگی اًجام تست ّای کٌترل کیفی رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ را شرح دّذ.
جلعِ چْبرم 5جلعِ چْبرم 5آؼٌبیی ثب تعت ّبی کٌترل کیفی قذرت تفکیک فضبیی ،یکٌَاختی ٍ خغی
ثَدىCT Number
در پایاى جلسِ چْارم بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 1.قذرت تفکیک فضایی ٍ اًَاع آى در سی تی اسکي را شرح دّذ.
 2.یکٌَاختی ٍ خطی بَدى CT Numberرا در سی تی اسکي شرح دّذ.
 3.تجْیسات هَرد استفادُ برای اًجام تست کٌترل کیفی قذرت تفکیک فضایی ،یکٌَاختی ٍ خطی بَدىCT Numberرا
بشٌاسذ.
 1.چگًَگی اًجام تست کٌترل کیفی قذرت تفکیک فضایی ،یکٌَاختی ٍ خطی بَدىCT Numberرا را تَضیح دّذ.

جلعِ پٌجن 5آؼٌبیی ثب اّویت کٌترل کیفی در هبهَگرافی ٍ اًَاع تعتْبی رٍزاًِّ ،فتگی ،هبّیبًِ ٍ ظبلیبًِ
در پایاى جلسِ پٌجن بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 .6اصطالحات هربَط بِ کٌترل کیفی را تعریف کٌذ.
 .7اّویت ٍ ضرٍرت کٌترل کیفی در دستگاُ ّای هاهَگرافی را شرح دّذ.
 .8اًَاع تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ را بشٌاسذ.

 . 9تفاوت هر ی ک از تستها ی روزانه ،هفتگ ی  ،ماه ی انه و سال ی انه را ب ی ان کند.

 .11چگًَگی اًجام تست ّای کٌترل کیفی رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ را شرح دّذ.
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جلعِ ؼؽن 55آؼٌبیی ثب تعت ّبی کٌترل کیفی هرثَط ثِ کیفیت تصَیرٍ اًتخبة پبراهترّبی ؼرایظ تبثؽی در
هبهَگرافی
در پایاى جلسِ ششن بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 1.فاکتَر ّای هَثر بر کیفیت تصَیر در هاهَگرافی را شرح دّذ.
 2.فاکتَرّای هربَط بِ کٌترل کیفی شرایظ تابشی(  , mas ٍkvpابعاد هیذاى ).....در هاهَگرافی شرح دّذ.

جلعِ ّفتن 5آؼٌبیی ػولی ثب آزهَى ّبی هْن کٌترل کیفی در ظی تی اظکي
در پایاى جلسِ ّفتن بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 .1چگًَگی اًجام تست ّای کٌترل کیفی رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ بطَر عولی در سی تی اسکي را شرح
دّذ.

جلعِ ّؽتن 5آؼٌبیی ػولی ثب آزهَى ّبی هْن کٌترل کیفی در هبهَگرافی
در پایاى جلسِ ّشتن بایذ داًشجَ قادر باشذ:
 .2چگًَگی اًجام تست ّای کٌترل کیفی رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ بطَر عولی در هاهَگرافی را شرح
دّذ.

هٌبثغ
Jeffrey Papp, Quality Management in the Imaging Sciences, 5th edition
رٍغ تذریط 5کالض هجبزی ثب ارایِ ظخٌراًی ضجظ ؼذُ ثر  ،PDFپرظػ ٍ پبظخ ،ارائِ کٌفراًط
ٍظبیل آهَزؼی 5فبیلّ PDFوراُ ثب ضجظ ظخٌراًی ،فیلن ٍ اًیویؽي ّبی آهَزؼی ٍ{،یذیَ پرشکتَرٍ ،ایت ثرد ،کبهپیَتر(
کالض رفغ اؼکبل حضَری)}7
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آزهَى هیبى ترم
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55/./10

یکؽٌجِ ّب 3-15
یکؽٌجِ
3-15
دٍؼٌجِ 11-11

تؽریحی)
آزهَى پبیبى ترم

کتجی(تعتی-

55/1/1.

ً 1.ورُ(  15درصذ)

یکؽٌجِ ّب

تؽریحی)
حضَر فؼبل در

ثجت حضَر

کالض هجبزی

درکالض ٍ پبظخ

3-15
ّر جلعِ

ً .ورُ( 15درصذ)

ثِ ظَاالت هغرح
ؼذُ درفَاصل
کالض ٍ ارائِ
ظویٌبر

هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ5
 قَاًیي هَجَد در کالض را رػبیت کٌٌذ 5ثجت حضَر در کالض ،ػذم داؼتي غیجت غیر هَجِ)
 پبظخگَیی داًؽجَیبى در هجبحث ٍ ظَاالت هغرح ؼذُ در کالض هجبزی
 هغبلؼِ هغبلت ارائِ ؼذُ ّرجلعِ ٍ اهبدگی ثرای کَیس

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ 5دکتر صبلح صبلحی رّبثی

ًبم ٍ اهضبی هذرض 5فبعوِ اهیری

ًبم ٍ اهضبی هعئَل EDOداًؽکذُ 5اقبی هحوذ رظَل تَحیذ ًیب
تبریخ تحَیل44/15/.. 5

تبریخ ارظبل 5

تبریخ ارظبل5
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جذٍل زهبًجٌذی 5درض تضویي ٍ کٌترل کیفی رٍؼْبی تصَیرثرداری پسؼکی
رٍز ٍ ظبػت جلعِ  5ظبػت  3-15یکؽٌجِ (تئَری) ٍ ؼٌجِ ( 11-13ػولی)
جلعِ

تبریخ

هَضَع ّر جلعِ

هذرض

1

00/1/15

آشٌایی با اّذاف کلی ،هٌابع ٍ ًحَُ ارزشیابی درس ٍ
هقذهْای بر دستگاّْای سی تی اسکي

خاًن اهیری

2

00/1/22

آشٌایی با کیفیت تصاٍیر در سی تی اسکي ٍ
پاراهترّای هَثر بر آى

خاًن اهیری

3

00/1/29

آشٌایی بااّویت کٌترل کیفیت در سی تی اسکي ٍ
اًَاع تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ

خاًن اهیری

آشٌایی با تست ّای کٌترل کیفی قذرت تفکیک
فضایی ،یکٌَاختی ٍ خطی بَدىCT Number

خاًن اهیری

4
00/2/5

5

00/2/12

آشٌایی بااّویت کٌترل کیفیت در هاهَگرافی ٍ اًَاع
تستْای رٍزاًِّ ،فتگی ،هاّیاًِ ٍ سالیاًِ

خاًن اهیری

6

00/2/13

آشٌایی با تست ّای کٌترل کیفی هربَط بِ کیفیت
تصَیر ٍ پاراهترّای تابشی( kvp, mas,هیذاى
تابش)...

خاًن اهیری

7

00/2/19

آشٌایی عولی با ازهَى ّای هْن کٌترل کیفیت در
سی تی اسکي

خاًن اهیری

8

00/2/20

آشٌایی عولی با آزهَى ّای هْن کٌترل کیفیت در
هاهَگرافی

خاًن اهیری

*********************************************
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