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 نبپیوظته رادیولوشی کبرؼنبظی  1 دانؽجویبى ترم  هخبطجبى:                                                      فیسیک پرتوؼنبظی تؽخیصی ػنواى درض:

  :فراگیر ظؤاالتپبظخگویی ثه  ظبػت                                                               واحذ  2 یب ظهن اظتبد از واحذ() :تؼذاد واحذ

 دکتر هعؼود نجفی هذرض:         دومنیوعبل  01-8ظبػت  هب ؼنجه ظه و نیوعبل تحصیلی( ظبػت )روز، زهبى ارائه درض:

 - :بزین ػیپو درض 

 

پرتو و که هنجر ثه تولیذ  رادیولوشی تؽخیصی یهب دظتگبهحبکن ثر  ی تؽخیصیهجبنی رادیولوش هفبهین، اصول وآؼنبیی دانؽجویبى ثب  درض:هذف کلی 

 ؼود هیرادیوگرافی  تصویر

 

 هذاف کلی جلعبت: )جهت هر جلعه یک هذف(ا

 پرتوایکطفیسیک تولیذ ثب  ییآؼنب .0

 تیوة اؼؼه ایکطثب  ییآؼنب  .2

 فیلتر، کولیوبتور و گریذثب  ییآؼنب .3

 اداهه() ذیگرو  وبتوریکول لتر،یثب ف ییآؼنب .4

 ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنطثب  ییآؼنب .5

 اداهه() نعبنطیلوهظبختوبى و ػولکرد صفحبت ثب  ییآؼنب .6

 و ثجوت آى و ظهورخصوصیبت فیلن رادیوگرافی ثب  ییآؼنب .7

 خصوصیبت فتوگرافیک فیلن رادیوگرافیثب  ییآؼنب .8

 ثر آى هؤثررادیوگرافی و ػواهل  ریتصووضوح و کیفیت ثب  ییآؼنب .9

 رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى )اداهه( ریتصووضوح و کیفیت ثب  ییآؼنب .01

 رادیوگرافی و ػواهل هؤثر ثر آى )اداهه( ریتصووضوح و کیفیت ثب  ییآؼنب .00

 ثر وضوح تصویر رادیوگرافی هؤثر ػواهل هنذظیثب  ییآؼنب .02

 فلوروظکوپی هبی دظتگبهثب  ییآؼنب .03

 هبهوگرافی هبی دظتگبهثب  ییآؼنب .04

 ثر رادیوگرافی کبهپیوتری ای هقذهه تصویرثرداری دیجیتبل رادیوگرافی: هبی ظیعتنثب  ییآؼنب .05

 ثر رادیوگرافی دیجیتبل ای هقذههثب  ییآؼنب .06

 

 

 

 

 

 

 

 اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:

 

 پرتوایکط و الهپ یرثرداریتصو عتنیثب ظ ییآؼنب   :جلعه اول هذف کلی

 

 سا تیاى کٌذ ٍ ًقش ّشیک سا رکش کٌذ. غپشتَایکاجشای هختلف تیَب  .1

 سا تیاى کٌذ. پشتَایکغتش طَل عوش الهپ  هؤثشعَاهل  .2

 

 )اداهه( پرتوایکط و الهپ یرثرداریتصو عتنیثب ظ ییآؼنب :دومهذف کلی جلعه 



 :دوماهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 رکش کٌذ.سا تیاى کٌذ ٍ ًقش ّشیک سا  پشتَایکغاجشای هختلف تیَب  .1

 سا تیاى کٌذ. پشتَایکغتش طَل عوش الهپ  هؤثشعَاهل  .2

 اصل کاًَى خطی سا تیاى کٌذ. .3

 اًذاصُ کاًًَی ٍ صاٍیِ آًذ تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى پشتَ خشٍجی سا رکش کٌذ. تأثیش اثش پاشٌِ آًذ سا ششح دادُ ٍ .4

 ٍاحذ گشهایی ٍ اصطالح هیضاى تاسحشاساتی تیَب سا ششح دّذ. .5

 ع سا تعشیف کٌذ.ٍلتاط اشثا .6

 

 

 اظت تؽؼؽغترکنثب  ییآؼنب :ظومهذف کلی جلعه 

 :ظوماهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 تش کٌتشاػت تشعشع سا تیاى کٌذ. هؤثشعَاهل  .1

 افضایش کٌتشاػت سا تیاى کٌذ. ّای ساُ .2

 پشتَّای پشاکٌذُ ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش ٍ افضایش دٍص تیواس تَضیح دّذ. .3

 تش هیضاى پشتَّای پشاکٌذُ سا ششح دّذ. هؤثشعَاهل  .4

 تکٌیک شکاف َّایی ٍ اّویت آى دس کیفیت تصاٍیش تیاى کٌذ. .5

 

 

 فیلتر، کولیوبتور و گریذثب  ییآؼنب :چهبرمهذف کلی جلعه 

 :چهبرماهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 دس تیَب اشعِ ایکغ سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ.فیلتش کشدى سا تعشیف کٌذ ٍ ػطَح هختلف فیلتش کشدى  .1

 عیة آى سا ًام تثشد. تشیي تضسگکاستشد فیلتش دس سادیَلَطی تشخیصی ٍ  تشیي هْن .2

 سا رکش کٌذ. ّا آىٍ علت اًتخاب هَاد هختلف دس  سادیَلَطی تشخیصی سا ًام تثشد ّای تخشفیلتشّای هْن دس  .3

 تَضیح دّذ. ّشکذامرکش هضایا ٍ هعایة  کَلیواتَسّا سا تعشیف کٌذ ٍ اًَاع آى سا تا .4

 

 

 اداهه() ذیگرفیلتر، کولیوبتور و ثب  ییآؼنب :پنجنهذف کلی جلعه 

 :پنجناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 دٍص دسیافتی تیواساى سا ششح دّذ. ٍ شیتصاٍتا سػن ػاختواى گشیذ، ًقش آى دس کیفیت  .1

 ا تیاى کٌذ.اًَاع گشیذ ٍ ًحَُ اسصیاتی آى س .2

 اًَاع قطع گشیذ سا تَضیح دّذ. .3

 

 ظبختوبى و ػولکرد صفحبت لوهینعبنطثب  ییآؼنب :ؼؽنهذف کلی جلعه 

 :ؼؽناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 لَهیٌؼاع، فؼفشػاًغ ٍ فلَئَسػاًغ سا تعشیف کٌذ. ّای پذیذُ .1

 سا تیاى کٌذ. ذکٌٌذُیتشذػاختواى ٍ هکاًیؼن صفحات  .2

 افضایش آى سا رکش کٌذ. ّای ساُسا تعشیف کٌذ ٍ  تشذیذکٌٌذُصفحات  یراتًذهاى سا .3

 اداهه() نعبنطیلوهثب ظبختوبى و ػولکرد صفحبت  ییآؼنب :هفتنجلعه  یهذف کل

 :هفتن جلعه صهیو اهذاف

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیپب در

 ا تششواسد.تش آى س هؤثشٍ ػشعت صفحات سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل  تشذیذکٌٌذگیفاکتَس  .4



 هقایؼِ کٌذ. تاّنّشیک سا  ّای ٍیظگی سا ًام تثشد تشذیذکٌٌذُاًَاع صفحات  .5

 تش هیضاى دٍص تیواس ٍ کیفیت تصَیش سا تیاى کٌذ. تشذیذکٌٌذُاثش اػتفادُ اص صفحات  .6

 ًَس صفحات تَضیح دّذ. فیلن تا َىیاهَلؼدس هَسد تکٌَلَطی صفحات جذیذ ٍ تطاتق حؼاػیت طیفی  .7

 

 

 و ثجوت آى و ظهورخصوصیبت فیلن رادیوگرافی ثب  ییآؼنب :هؽتنلعه هذف کلی ج

 :هؽتناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 سادیَگشافی سا تششیح کٌذ. ّای فیلنػاختواى اًَاع  .1

 سادیَگشافی سا تَضیح دّذ. ّای فیلنًحَُ ظَْس ٍ ثثَت  .2

 فیت تصَیش سا تیاى کٌذ.سادیَگشافی هختلف تش کی ّای فیلناػتفادُ اص  تأثیش .3

 

 خصوصیبت فتوگرافیک فیلن رادیوگرافیثب  ییآؼنب :نهنهذف کلی جلعه 

 :نهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 تش آى سا رکش کٌذ. هؤثشاپتیک سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل  داًؼتِ .1

 دّذ.ٍ ششح  یگزاس ًامهختلف آى سا  ّای تخش ػن کٌذ ٍهٌحٌی هشخصِ فیلن سا س .2

 تش آى سا تششواسد. هؤثشکٌتشاػت فیلن سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل  .3

 سا تَضیح دّذ ٍ تاتش هتقاطع سا تعشیف کٌذ. دٍطشفٍِ  طشفِ یک ّای اهَلؼیَىتا  ّای فیلنتفاٍت  .4

 

 

 ثر آى هؤثررادیوگرافی و ػواهل  ریتصووضوح و کیفیت ثب  ییآؼنب :دهنهذف کلی جلعه 

 :دهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 تش آى سا رکش کٌذ. هؤثشکیفیت تصَیش سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل  .1

 لکِ لکِ شذى سادیَگشافیک سا تعشیف کٌذ ٍ اجشای آى سا ًام تثشد ٍ ًَیض سا تعشیف کٌذ. .2

 ساتطِ ًَیض تا ػشعت فیلن صفحِ تَضیح دّذ. .3

 تش آى سا تَضیح دّذ. هؤثش تصَیش ٍ عَاهل یّا یتاس شذگ اًَاعٍضَح تصَیش سا تعشیف کٌذ ٍ  .4

 هفاّین قذست تفکیک فضایی ٍ تاتع پخش خطی سا تَضیح دّذ. .5

 هفاّین تاتع اًتقال هذٍالػیَى ٍ طیف ٍیٌش سا تششیح کٌذ. .6

 

 

 ثر وضوح تصویر رادیوگرافی هؤثر ػواهل هنذظیثب  ییآؼنب :یبزدهنهذف کلی جلعه 

 :یبزدهناهذاف ویصه جلعه 

 ذدانؽجو قبدر ثبؼ بىیدر پب

 سا ًام تثشد. یَگشافیساد شیتصَ ٌِّذػ تش هؤثشعَاهل  .1

 تش آى سا تششیح کٌذ. هؤثشتضسگٌوایی ٌّذػی ٍ حقیقی سا تعشیف کٌذ ٍ عَاهل  .2

 اتعاد آى سا ششح دّذ. یشیگ اًذاصًُقض اًذاصُ کاًًَی دس تضسگٌوایی سا ششح دادُ ٍ چگًَگی  .3

 

 فلوروظکوپی هبی دظتگبهثب  ییآؼنب :دوازدهنهذف کلی جلعه 

 :دوازدهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 اجضاء هختلف دػتگاُ فلَسٍػکَپی سا ًام تثشد ٍ تَضیح دّذ. .1

 تصَیش سا ششح دّذ. کٌٌذُ تقَیتٍ تْشُ جشیاى  کَچک ًواییتْشُ سٍشٌایی، ضشیة تثذیل تْشُ  .2

 دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح ّذ. یشیگ شیتصَ ّای ٍیظگی .3

 تصَیش دٍ هیذاًِ تَضیح دّذ. کٌٌذُ تقَیتد دس هَس .4



 

 اداهه() یفلوروظکوپ هبی دظتگبهثب  ییآؼنب :ظیسدهنهذف کلی جلعه 

 :ظیسدهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 فلَسٍػکَپی تیاى کٌذ. ّای دػتگاُدس  ّا آىٍیذیَیی ٍ ًحَُ عولکشد  ّای دٍستیياًَاع  .1

 هقایؼِ ٍ تششیح کٌذ. تاّندس سادیَگشافی ٍ فلَسٍػکَپی سا  تفاٍت کیفیت ٍ ًَع تصَیش .2

 تش کیفیت تصَیش ٍ هیضاى اکؼپَطس ٍ دٍص دس فلَسٍػکَپی سا تَضیح دّذ. هؤثشعَاهل  .3

 

 هبهوگرافی هبی دظتگبهثب  ییآؼنب :چهبردهنهذف کلی جلعه 

 :چهبردهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 ادیَگشافی تافت ًشم ٍ سادیَگشافی هعوَلی تحث کٌذ.دس هَسد تفاٍت تیي س .1

 عوذُ دػتگاُ هاهَگشافی سا تا دػتگاُ سادیَلَطی هعوَلی تیاى کٌذ. ّای تفاٍت .2

 ػیٌِ دس هاهَگشافی تَضیح دّذ. ػاصی فششدُدس هَسد علل  .3

 تصَیش دس هاهَگشافی تَضیح دّذ. ّای گیشًذُ ّای ٍیظگیدس ساتطِ تا  .4

 

 ثر رادیوگرافی کبهپیوتری ای هقذهه تصویرثرداری دیجیتبل رادیوگرافی: هبی ظیعتنثب  ییآؼنب :پبنسدهنهذف کلی جلعه 

 :پبنسدهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 صفحِ سا تیاى کٌذ. -سادیَگشافی فیلن سا ًؼثت تِهضایای سادیَگشافی کاهپیَتشی  .1

 یَگشافی کاهپیَتشی تحث کٌذ.دس هَسد کٌتشاػت، ًَیض ٍ قذست تفکیک فضایی ساد .2

 تصَیش تحث کٌذ. داسًذُ ًگِصفحِ  ّای ٍیظگیدس هَسد ػاختاس ٍ  .3

 

 ثر رادیوگرافی دیجیتبل ای هقذههثب  ییآؼنب :ؼبنسدهنهذف کلی جلعه 

 :ؼبنسدهناهذاف ویصه جلعه 

 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیدر پب

 تَضیح دّذ. تصاساخ تِهذ سادیَگشافی دیجیتال سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ّشیک  5 .1

 تحث کٌذ. نیشهؼتقیغدس هَسد اختالفات تیي تصَیشتشداسی دیجیتال هؼتقین ٍ  .2

 ػیلیکَى، ػلٌیَم، یذٍس ػضین ٍ اکؼی ػَلفَس گادلٌین دس سادیَگشافی دیجیتال تَضیح دّذ. ّای ٍیظگی .3
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  :روغ تذریط

 

 آهوزؼی: وظبیل

 

 ظنجػ و ارزؼیبثی

 

 ظبػت تبریخ ظهن از نوره کل )درصذ( روغ آزهوى

  -شٌثِػِ  آغاص تحثّش جلؼِ قثل اص  دسصذ( 10ًوشُ )2 شفاّی کَئیظ

  شٌثِچْاس

4-2 

 

تششیحی  -کتثی آصهَى هیاى دٍسُ

 ٍ چْاس گضیٌِ ای

 13-14 آتاى 16  دسصذ(30ًوشُ )6

تششیحی  -کتثی آصهَى پایاى تشم

 ٍ چْاس گضیٌِ ای

   دسصذ( 60ًوشُ ) 10

اسائِ تحقیق ٍ  تکالیف داًشجَ

 هقالِ

 ----- تا جلؼِ آخش دٍسُ دسصذ( 5ًوشُ ) 1

ششکت فعال دس  دس کالعحضَس 

 -تحث گشٍّی

حضَس فیضیکی 

 دس کالع

 دٍشٌثِ حضَس فیضیکی دسصذ( 5ًوشُ ) 1

 ػِ شٌثِ

 4-2 

 
 

 

 

 

 

 و انتظبرات از دانؽجو:کالض هقررات 

 



  نبم و اهضبی هذرض:

 

  نبم و اهضبی هذیر گروه: 

 

 

 دانؽکذه: EDOنبم و اهضبی هعئول 

 

 

 خ ارظبل:تبری تبریخ ارظبل: تبریخ تحویل:

 



 کغیپشتَا ذیتَل کیضیتا ف ییآشٌا .1

 کغیاشعِ ا َبیتا ت ییآشٌا  .2

 ذیٍ گش واتَسیکَل لتش،یتا ف ییآشٌا .3

 )اداهِ( ذیٍ گش واتَسیکَل لتش،یتا ف ییآشٌا .4

 ٌؼاًغیتا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَه ییآشٌا .5

 )اداهِ( ٌؼاًغیتا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَه ییآشٌا .6

 ٍ ظَْس ٍ ثثَت آى یَگشافیساد لنیف اتیتا خصَص ییآشٌا .7

 یَگشافیساد لنیف کیفتَگشاف اتیتا خصَص ییآشٌا .8

 ٍ عَاهل هؤثش تش آى یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییآشٌا .9

 ٍ عَاهل هؤثش تش آى )اداهِ( یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییآشٌا .10

 ٍ عَاهل هؤثش تش آى )اداهِ( یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییآشٌا .11

 یَگشافیساد شیهؤثش تش ٍضَح تصَ یتا عَاهل ٌّذػ ییآشٌا .12

 یفلَسٍػکَپ یّا تا دػتگاُ ییآشٌا .13

 یهاهَگشاف یّا تا دػتگاُ ییآشٌا .14
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 ...............درض ثنذی زهبىجذول  

 روز و ظبػت جلعه: 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 7/11/1399 
 

  کغیپشتَافیضیک تَلیذ تا  ییآشٌا

 

 هؼعَد ًجفی

 هؼعَد ًجفی کغیاشعِ ا َبیتا ت ییآشٌا 14/11/1399 2

 هؼعَد ًجفی ذیٍ گش واتَسیکَل لتش،یتا ف ییآشٌا 21/11/1399 3

 هؼعَد ًجفی )اداهِ( ذیٍ گش واتَسیکَل لتش،یتا ف ییآشٌا 28/11/1399 4

 هؼعَد ًجفی  ٌؼاًغیتا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَه ییآشٌا 5/12/1399 5

 )اداهِ( ٌؼاًغیتا ػاختواى ٍ عولکشد صفحات لَه ییآشٌا 12/12/1399 6
 

 ًجفی هؼعَد

7  

19/12/1399 

 هؼعَد ًجفی ٍ ظَْس ٍ ثثَت آى یَگشافیساد لنیف اتیتا خصَص ییآشٌا

 هؼعَد ًجفی  یَگشافیساد لنیف کیفتَگشاف اتیتا خصَص ییآشٌا 26/12/1399 8

9 17/1/1400 

 
 

 هؼعَد ًجفی ٍ عَاهل هؤثش تش آى یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییآشٌا



10 17/1/1400 

 
 

ٍ عَاهل هؤثش تش آى  یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییٌاآش

 )اداهِ(

 هؼعَد ًجفی

ٍ عَاهل هؤثش تش آى  یَگشافیساد شیتصَ تیفیتا ٍضَح ٍ ک ییآشٌا 24/1/1400 11

   )اداهِ(

 هؼعَد ًجفی

 هؼعَد ًجفی  یَگشافیساد شیهؤثش تش ٍضَح تصَ یتا عَاهل ٌّذػ ییآشٌا 31/1/1400 12

 هؼعَد ًجفی  یفلَسٍػکَپ یّا تا دػتگاُ ییآشٌا 7/2/1400 13

  یهاهَگشاف یّا تا دػتگاُ ییآشٌا 21/2/1400 14

 

 هؼعَد ًجفی

15 
 

: یَگشافیساد تالیجید یشتشداسیتصَ یّا ؼتنیتا ػ ییآشٌا 28/2/1400

  یَتشیکاهپ یَگشافیتش ساد یا هقذهِ

 هؼعَد ًجفی

 هؼعَد ًجفی   تالیجید یَگشافیدتش سا یا تا هقذهِ ییآشٌا 4/3/1400 16

 

 

 




