دانؽکذه پیراپسؼکی
قبلت نگبرغ طرح درضترهی
ػنواى درض :فیسیک پرتوؼنبظی تؽخیصی

هخبطجبى :دانؽجویبى ترم  1کبرؼنبظی نبپیوظته رادیولوشی

تؼذاد واحذ( :یب ظهن اظتبد از واحذ)  2واحذ

ظبػت پبظخگویی ثه ظؤاالت فراگیر:

زهبى ارائه درض( :روز ،ظبػت و نیوعبل تحصیلی) ظهؼنجههب ظبػت  01-8نیوعبل دوم

هذرض :دکتر هعؼود نجفی

درض و پیػنیبز- :
هذف کلی درض :آؼنبیی دانؽجویبى ثب هفبهین ،اصول و هجبنی رادیولوشی تؽخیصی حبکن ثر دظتگبههبی رادیولوشی تؽخیصی که هنجر ثه تولیذ پرتو و
تصویر رادیوگرافی هیؼود
اهذاف کلی جلعبت( :جهت هر جلعه یک هذف)
.0
.2

آؼنبیی ثب فیسیک تولیذ پرتوایکط
آؼنبیی ثب تیوة اؼؼه ایکط

.3

آؼنبیی ثب فیلتر ،کولیوبتور و گریذ

.4

آؼنبیی ثب فیلتر ،کولیوبتور و گریذ (اداهه)

.5

آؼنبیی ثب ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنط

.6

آؼنبیی ثب ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنط (اداهه)

.7

آؼنبیی ثب خصوصیبت فیلن رادیوگرافی و ظهور و ثجوت آى

.8

آؼنبیی ثب خصوصیبت فتوگرافیک فیلن رادیوگرافی

.9

آؼنبیی ثب وضوح و کیفیت تصویر رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى

 .01آؼنبیی ثب وضوح و کیفیت تصویر رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى (اداهه)
 .00آؼنبیی ثب وضوح و کیفیت تصویر رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى (اداهه)
 .02آؼنبیی ثب ػواهل هنذظی هؤثر ثر وضوح تصویر رادیوگرافی
 .03آؼنبیی ثب دظتگبههبی فلوروظکوپی
 .04آؼنبیی ثب دظتگبههبی هبهوگرافی
 .05آؼنبیی ثب ظیعتنهبی تصویرثرداری دیجیتبل رادیوگرافی :هقذههای ثر رادیوگرافی کبهپیوتری
 .06آؼنبیی ثب هقذههای ثر رادیوگرافی دیجیتبل

اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:
هذف کلی جلعه اول :آؼنبیی ثب ظیعتن تصویرثرداری و الهپ پرتوایکط
.1
.2

اجشای هختلف تیَب پشتَایکغ سا تیاى کٌذ ٍ ًقش ّشیک سا رکش کٌذ.
عَاهل هؤثش تش طَل عوش الهپ پشتَایکغ سا تیاى کٌذ.

هذف کلی جلعه دوم :آؼنبیی ثب ظیعتن تصویرثرداری و الهپ پرتوایکط (اداهه)

اهذاف ویصه جلعه دوم:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اجشای هختلف تیَب پشتَایکغ سا تیاى کٌذ ٍ ًقش ّشیک سا رکش کٌذ.
عَاهل هؤثش تش طَل عوش الهپ پشتَایکغ سا تیاى کٌذ.
اصل کاًَى خطی سا تیاى کٌذ.
اثش پاشٌِ آًذ سا ششح دادُ ٍ تأثیش اًذاصُ کاًًَی ٍ صاٍیِ آًذ تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى پشتَ خشٍجی سا رکش کٌذ.
ٍاحذ گشهایی ٍ اصطالح هیضاى تاسحشاساتی تیَب سا ششح دّذ.
ٍلتاط اشثاع سا تعشیف کٌذ.

هذف کلی جلعه ظوم :آؼنبیی ثب کنتراظت تؽؼؽغ
اهذاف ویصه جلعه ظوم:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4
.5

عَاهل هؤثش تش کٌتشاػت تشعشع سا تیاى کٌذ.
ساُّای افضایش کٌتشاػت سا تیاى کٌذ.
پشتَّای پشاکٌذُ ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش ٍ افضایش دٍص تیواس تَضیح دّذ.
عَاهل هؤثش تش هیضاى پشتَّای پشاکٌذُ سا ششح دّذ.
تکٌیک شکاف َّایی ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش تیاى کٌذ.

هذف کلی جلعه چهبرم :آؼنبیی ثب فیلتر ،کولیوبتور و گریذ
اهذاف ویصه جلعه چهبرم:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4

فیلتش کشدى سا تعشیف کٌذ ٍ ػطَح هختلف فیلتش کشدى دس تیَب اشعِ ایکغ سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ.
هْنتشیي کاستشد فیلتش دس سادیَلَطی تشخیصی ٍ تضسگتشیي عیة آى سا ًام تثشد.
فیلتشّای هْن دس تخشّای سادیَلَطی تشخیصی سا ًام تثشد ٍ علت اًتخاب هَاد هختلف دس آىّا سا رکش کٌذ.
کَلیواتَسّا سا تعشیف کٌذ ٍ اًَاع آى سا تا رکش هضایا ٍ هعایة ّشکذام تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه پنجن :آؼنبیی ثب فیلتر ،کولیوبتور و گریذ (اداهه)
اهذاف ویصه جلعه پنجن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

تا سػن ػاختواى گشیذً ،قش آى دس کیفیت تصاٍیش ٍ دٍص دسیافتی تیواساى سا ششح دّذ.
اًَاع گشیذ ٍ ًحَُ اسصیاتی آى سا تیاى کٌذ.
اًَاع قطع گشیذ سا تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه ؼؽن :آؼنبیی ثب ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنط
اهذاف ویصه جلعه ؼؽن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

پذیذُّای لَهیٌؼاع ،فؼفشػاًغ ٍ فلَئَسػاًغ سا تعشیف کٌذ.
ػاختواى ٍ هکاًیؼن صفحات تشذیذکٌٌذُ سا تیاى کٌذ.
ساًذهاى راتی صفحات تشذیذکٌٌذُ سا تعشیف کٌذ ٍ ساُّای افضایش آى سا رکش کٌذ.

هذف کلی جلعه هفتن :آؼنبیی ثب ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنط (اداهه)
اهذاف ویصه جلعه هفتن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.4

فاکتَس تشذیذکٌٌذگی ٍ ػشعت صفحات سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا تششواسد.

.5
.6
.7

اًَاع صفحات تشذیذکٌٌذُ سا ًام تثشد ٍیظگیّای ّشیک سا تاّن هقایؼِ کٌذ.
اثش اػتفادُ اص صفحات تشذیذکٌٌذُ تش هیضاى دٍص تیواس ٍ کیفیت تصَیش سا تیاى کٌذ.
دس هَسد تکٌَلَطی صفحات جذیذ ٍ تطاتق حؼاػیت طیفی اهَلؼیَى فیلن تا ًَس صفحات تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه هؽتن :آؼنبیی ثب خصوصیبت فیلن رادیوگرافی و ظهور و ثجوت آى
اهذاف ویصه جلعه هؽتن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

ػاختواى اًَاع فیلنّای سادیَگشافی سا تششیح کٌذ.
ًحَُ ظَْس ٍ ثثَت فیلنّای سادیَگشافی سا تَضیح دّذ.
تأثیش اػتفادُ اص فیلنّای سادیَگشافی هختلف تش کیفیت تصَیش سا تیاى کٌذ.

هذف کلی جلعه نهن :آؼنبیی ثب خصوصیبت فتوگرافیک فیلن رادیوگرافی
اهذاف ویصه جلعه نهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4

داًؼتِ اپتیک سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا رکش کٌذ.
هٌحٌی هشخصِ فیلن سا سػن کٌذ ٍ تخشّای هختلف آى سا ًامگزاسی ٍ ششح دّذ.
کٌتشاػت فیلن سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا تششواسد.
تفاٍت فیلنّای تا اهَلؼیَىّای یکطشفِ ٍ دٍطشفِ سا تَضیح دّذ ٍ تاتش هتقاطع سا تعشیف کٌذ.

هذف کلی جلعه دهن :آؼنبیی ثب وضوح و کیفیت تصویر رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى
اهذاف ویصه جلعه دهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

کیفیت تصَیش سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا رکش کٌذ.
لکِ لکِ شذى سادیَگشافیک سا تعشیف کٌذ ٍ اجشای آى سا ًام تثشد ٍ ًَیض سا تعشیف کٌذ.
ساتطِ ًَیض تا ػشعت فیلن صفحِ تَضیح دّذ.
ٍضَح تصَیش سا تعشیف کٌذ ٍ اًَاع تاس شذگیّای تصَیش ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا تَضیح دّذ.
هفاّین قذست تفکیک فضایی ٍ تاتع پخش خطی سا تَضیح دّذ.
هفاّین تاتع اًتقال هذٍالػیَى ٍ طیف ٍیٌش سا تششیح کٌذ.

هذف کلی جلعه یبزدهن :آؼنبیی ثب ػواهل هنذظی هؤثر ثر وضوح تصویر رادیوگرافی
اهذاف ویصه جلعه یبزدهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

عَاهل هؤثش تش ٌّذػِ تصَیش سادیَگشافی سا ًام تثشد.
تضسگٌوایی ٌّذػی ٍ حقیقی سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل هؤثش تش آى سا تششیح کٌذ.
ًقض اًذاصُ کاًًَی دس تضسگٌوایی سا ششح دادُ ٍ چگًَگی اًذاصُگیشی اتعاد آى سا ششح دّذ.

هذف کلی جلعه دوازدهن :آؼنبیی ثب دظتگبههبی فلوروظکوپی
اهذاف ویصه جلعه دوازدهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4

اجضاء هختلف دػتگاُ فلَسٍػکَپی سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ.
تْشُ سٍشٌایی ،ضشیة تثذیل تْشُ کَچک ًوایی ٍ تْشُ جشیاى تقَیتکٌٌذُ تصَیش سا ششح دّذ.
ٍیظگیّای تصَیش گیشی دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح ّذ.
دس هَسد تقَیتکٌٌذُ تصَیش دٍ هیذاًِ تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه ظیسدهن :آؼنبیی ثب دظتگبههبی فلوروظکوپی (اداهه)
اهذاف ویصه جلعه ظیسدهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

اًَاع دٍستیيّای ٍیذیَیی ٍ ًحَُ عولکشد آىّا دس دػتگاُّای فلَسٍػکَپی تیاى کٌذ.
تفاٍت کیفیت ٍ ًَع تصَیش دس سادیَگشافی ٍ فلَسٍػکَپی سا تاّن هقایؼِ ٍ تششیح کٌذ.
عَاهل هؤثش تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى اکؼپَطس ٍ دٍص دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه چهبردهن :آؼنبیی ثب دظتگبههبی هبهوگرافی
اهذاف ویصه جلعه چهبردهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3
.4

دس هَسد تفاٍت تیي سادیَگشافی تافت ًشم ٍ سادیَگشافی هعوَلی تحث کٌذ.
تفاٍتّای عوذُ دػتگاُ هاهَگشافی سا تا دػتگاُ سادیَلَطی هعوَلی تیاى کٌذ.
دس هَسد علل فششدُػاصی ػیٌِ دس هاهَگشافی تَضیح دّذ.
دس ساتطِ تا ٍیظگیّای گیشًذُّای تصَیش دس هاهَگشافی تَضیح دّذ.

هذف کلی جلعه پبنسدهن :آؼنبیی ثب ظیعتنهبی تصویرثرداری دیجیتبل رادیوگرافی :هقذههای ثر رادیوگرافی کبهپیوتری
اهذاف ویصه جلعه پبنسدهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

هضایای سادیَگشافی کاهپیَتشی سا ًؼثت تِ سادیَگشافی فیلن -صفحِ سا تیاى کٌذ.
دس هَسد کٌتشاػتًَ ،یض ٍ قذست تفکیک فضایی سادیَگشافی کاهپیَتشی تحث کٌذ.
دس هَسد ػاختاس ٍ ٍیظگیّای صفحِ ًگِداسًذُ تصَیش تحث کٌذ.

هذف کلی جلعه ؼبنسدهن :آؼنبیی ثب هقذههای ثر رادیوگرافی دیجیتبل
اهذاف ویصه جلعه ؼبنسدهن:
در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
.1
.2
.3

 5هذ سادیَگشافی دیجیتال سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ّشیک تِاختصاس تَضیح دّذ.
دس هَسد اختالفات تیي تصَیشتشداسی دیجیتال هؼتقین ٍ غیشهؼتقین تحث کٌذ.
ٍیظگیّای ػیلیکَى ،ػلٌیَم ،یذٍس ػضین ٍ اکؼی ػَلفَس گادلٌین دس سادیَگشافی دیجیتال تَضیح دّذ.

هنبثغ:

Curry TS, Dowdey JE, Murry RC. Christensen's physics of diagnostic radiology: Lippincott

.1

Williams & Wilkins; 1990.
2. Thomas S. Curry, James E. Dowdey, Robert C. Murry. Christensen's Physics of

Diagnostic Radiology. Lippincott Williams & Wilkins, 1990
3. Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt, John M. Boone. The
Essential Physics of Medical Imaging. Lippincott Williams & Wilkins. 2011.

روغ تذریط:
وظبیل آهوزؼی:
ظنجػ و ارزؼیبثی

آزهوى

روغ

ظهن از نوره کل (درصذ)

تبریخ

ظبػت

کَئیظ

شفاّی

ً2وشُ ( 10دسصذ)

ّش جلؼِ قثل اص آغاص تحث

ػِ شٌثِ-
چْاسشٌثِ
2-4

آصهَى هیاى دٍسُ

کتثی -تششیحی
ٍ چْاس گضیٌِ ای

ً6وشُ (30دسصذ)

 16آتاى

13-14

آصهَى پایاى تشم

کتثی -تششیحی
ٍ چْاس گضیٌِ ای

ً 10وشُ ( 60دسصذ)

تکالیف داًشجَ

اسائِ تحقیق ٍ
هقالِ

ً 1وشُ ( 5دسصذ)

تا جلؼِ آخش دٍسُ

-----

حضَس دس کالع

ششکت فعال دس
تحث گشٍّی-
حضَس فیضیکی
دس کالع

ً 1وشُ ( 5دسصذ)

حضَس فیضیکی

دٍشٌثِ
ػِ شٌثِ
2-4

هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو:

-0-5

نبم و اهضبی هذرض:
نبم و اهضبی هذیر گروه:

نبم و اهضبی هعئول EDOدانؽکذه:

تبریخ تحویل :تبریخ ارظبل :تبریخ ارظبل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

آشٌایی تا فیضیک تَلیذ پشتَایکغ
آشٌایی تا تیَب اشعِ ایکغ
آشٌایی تا فیلتش ،کَلیواتَس ٍ گشیذ
آشٌایی تا فیلتش ،کَلیواتَس ٍ گشیذ (اداهِ)
آشٌایی تا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَهیٌؼاًغ
آشٌایی تا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَهیٌؼاًغ (اداهِ)
آشٌایی تا خصَصیات فیلن سادیَگشافی ٍ ظَْس ٍ ثثَت آى
آشٌایی تا خصَصیات فتَگشافیک فیلن سادیَگشافی
آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى
آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى (اداهِ)
آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى (اداهِ)
آشٌایی تا عَاهل ٌّذػی هؤثش تش ٍضَح تصَیش سادیَگشافی
آشٌایی تا دػتگاُّای فلَسٍػکَپی
آشٌایی تا دػتگاُّای هاهَگشافی
آشٌایی تا ػیؼتنّای تصَیشتشداسی دیجیتال سادیَگشافی :هقذهِای تش سادیَگشافی کاهپیَتشی
آشٌایی تا هقذهِای تش سادیَگشافی دیجیتال

جذول زهبىثنذی درض...............
روز و ظبػت جلعه:
جلعه

تبریخ

هوضوع هر جلعه

هذرض

1

1399/11/7

آشٌایی تا فیضیک تَلیذ پشتَایکغ

هؼعَد ًجفی

2

1399/11/14

آشٌایی تا تیَب اشعِ ایکغ

هؼعَد ًجفی

3

1399/11/21

آشٌایی تا فیلتش ،کَلیواتَس ٍ گشیذ

هؼعَد ًجفی

4

1399/11/28

5

1399/12/5

6

1399/12/12

آشٌایی تا فیلتش ،کَلیواتَس ٍ گشیذ (اداهِ)
آشٌایی تا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَهیٌؼاًغ
آشٌایی تا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَهیٌؼاًغ (اداهِ)
آشٌایی تا خصَصیات فیلن سادیَگشافی ٍ ظَْس ٍ ثثَت آى

7

هؼعَد ًجفی
هؼعَد ًجفی
هؼعَد ًجفی
هؼعَد ًجفی

1399/12/19
8

1399/12/26

آشٌایی تا خصَصیات فتَگشافیک فیلن سادیَگشافی

هؼعَد ًجفی

9

1400/1/17

آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى

هؼعَد ًجفی

10

1400/1/17

آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى
(اداهِ)

هؼعَد ًجفی

11

1400/1/24

آشٌایی تا ٍضَح ٍ کیفیت تصَیش سادیَگشافی ٍ عَاهل هؤثش تش آى
(اداهِ)

هؼعَد ًجفی

12

1400/1/31

آشٌایی تا عَاهل ٌّذػی هؤثش تش ٍضَح تصَیش سادیَگشافی

هؼعَد ًجفی

13

1400/2/7

آشٌایی تا دػتگاُّای فلَسٍػکَپی

هؼعَد ًجفی

14

1400/2/21

آشٌایی تا دػتگاُّای هاهَگشافی

هؼعَد ًجفی

15

1400/2/28

آشٌایی تا ػیؼتنّای تصَیشتشداسی دیجیتال سادیَگشافی:
هقذهِای تش سادیَگشافی کاهپیَتشی

هؼعَد ًجفی

16

1400/3/4

آشٌایی تا هقذهِای تش سادیَگشافی دیجیتال

هؼعَد ًجفی

