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          بلیٌی ظیعتن ّبی تَهَگرافی کبهپیَتری)ظی تی اظکي(ٍ جٌجِ ّبی ثاصَل فیسیکی، تکٌیک ػٌَاى درض : 

 پیَظتًِبکبرؼٌبظی  داًؽجَیبى ترم دٍم هخبطجبى:

 )ثصَرت حضَری ٍ هجبزی(12-14ِ جؼٌدٍ ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر:                             ٍاحذ 3: ٍاحذ تؼذاد

                                                    1400-1401ظبل تحصیلی -ًیوعبل اٍل -( اٍل ّفتِ 8) دٍؼٌج2ِ-4 ٍ ّفتِ(ّر)جِؽٌیک 2-4ظبػت زهبى ارائِ درض: 

 اهیری خبًن هذرض:

 ؼٌبظی، آًبتَهی هقطؼیفیسیک پرتَ درض ٍ پیػ ًیبز:

 
 

 

، ظبختوبى ٍ اجسا دظتگبُ ظی تی اظکي، ّوچٌیي کبرثرد ٍ اـَل اًجبم تکٌیک درض فراگیراى اـَل فیسیکیدر پبیبى  :رضّذف کلی د

 را هی آهَزًذ. ظی تی اظکيظیعتن  ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌیّب 
 

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا
 کی دظتگبُ ّبی ظی تی اظکيهعرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اـَل فیسی درض، هٌبثع،هعرفی  .1

 

  هکبًیعن فیسیکی اـَل جوع آٍری دادُ ّب ٍ تؽکیل تفَیر، ًعل ّبی هختلف ظی تی اظکيآؼٌبیی ثب  .2

 

 کٌتراظت ٍ کیفیت تفَیر ٍ عَاهل هَثر در آى .3

 

 )اداهِ(کٌتراظت ٍ کیفیت تفَیر ٍ عَاهل هَثر در آى  .4

 

ظکي اظپیرال تک همغع ٍ چٌذ همغعی ٍ ٍیصگی ّبی کبرثردی آًْب در هعرفی تَاًبیی ّب ٍ هکبًیعن کبر دظتگبُ ّبی ظی تی ا .5

 عول

 

 چٌذ همغعی هعرفی ٍیصگی ّبی خبؾ تفَیرثردای ٍ اهکبًبت تؽخیفی لبثل ارائِ ثب ظیعتن ّبی ظی تی اظکي .6

 

 آؼٌبیی ثب هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد رٍغ ـحیح آهبدُ ظبزی ثیوبر در آزهَى تفَیرثرداری    .7

 

 رٍغ ّبی اهذُ ظبزی ٍ تجَیس هَاد کٌتراظت زای خَراکی ٍ تسریمی آؼٌبیی ثب  .8

 

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهترّبی  .9

 ظیعتن تفَیرثردای ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیک هَرد ثررظی ٍ ؼرح حبل ثبلیٌی ثیوبر

داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در  آؼٌبیی  .11

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر



ّبی راهترآؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پب .11

 ثیوبر) اداهِ( تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي گردى، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهترّبی  .12

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .13

 ری ٍ ؼرح حبل ثیوبرتفَیرثردا

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .14

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

ی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّب .15

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی در ظی تی اظکي آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری  .16

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

براهتر ّبی ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پ در ظی تی اظکي لفعِ ؼکنآؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری  .17

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ظتَى هْرُ ای، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .18

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي اًذام تحتبًی، ّوچٌی .19

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي اًذام تحتبًی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .21

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

ًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی آ .21

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی آًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة ـحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .22

 تفَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

 ادیَلَشی ایٌترًٍؽٌبلآؼٌبیی ثب کبرثرد ظی تی اظکي در تکٌیک ّبی ر .23

 ارائِ ظویٌبر ٍ رفع اؼکبل  .24

 

 

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 ّذف کلی جلعِ اٍل: 
 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اصَل فیسیکی دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي .1

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ؼرح دّذ. اّذاف درض را( 1-1

 را ثیبى کٌذ. تَهَگرافی کبهپیَتری(  ظبختوبى ٍ اـَل فیسیکی حبکن ثر کبرگرد لعوت ّبی هختلف 2-1

 

 

 

 

 



 

 آؼٌبیی ثب هکبًیعن فیسیکی اصَل جوغ آٍری دادُ ّب ٍ تؽکیل تصَیر، ًعل ّبی هختلف ظی تی اظکي  .2

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 را ؼرح دّذ. تی( هفبّین جوع آهَری دادُ ّب درظی 1-2

 ؼرح دّذ.ًعل ّبی هختلف دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي را  (2-2

 را ثیبى کٌذ. ظی تیهبتریط ثبزظبزی تفَیر در  (3-2

 را تؽریح کٌذ. ظی تی، تجْیسات ٍ ٍظبیل ظی تی عذد (4-2

 

 

 

 

 ٍ ػَاهل هَثر در آى ریتصَ تیفیکٌتراظت ٍ ک .3

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 بری تفَیر)عرق پٌجرُ ٍ تراز پٌجرُ( را تَضیح دّذ.هفبّین دظتک ( 1-3

 ( را ؼرح دّذ.EBCTتَهَگرافی کبهپیَتری ثب پرتَ الکترًٍی)( 2-3

 تَهَگرافی کبهپیَتری هَثبیل را ؼرح دّذ.( 3-3

 

 

 ٍ ػَاهل هَثر در آى )اداهِ( ریتصَ تیفیٍ ک کٌتراظت .4

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ًَیس( را ؼرح دّذ. -ر) عَاهل هَثر ثر لذرت تفکیک فضبیی ٍ لذرت تفکیک کٌتراظتپبراهترّبی کیفیت تفَی(  1-4

 هفبّین هرثَط ثِ اًذازُ گیری دز ثیوبر در ظی تی اظکي را ثیبى کٌذ. ( 2-4

 

 

 یصگیٍ ٍ یتک هقطغ ٍ چٌذ هقطؼ رالیاظکي اظپ یت یظ یکبر دظتگبُ ّب عنیّب ٍ هکبً ییتَاًب یهؼرف .5

 ولآًْب در ػ یکبرثرد یّب
 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 اـَل فیسیکی ٍ تجْیسات دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي اظپیرال تک همغعی ؼرح دّذ.  (1-5

 پیؽرفت در تفَیرثرداری حجوی را تَضیح دّذ.( 2-5 

 ؼرح دّذ.(EBCT) اـَل فیسیکی ٍ تجْیسات دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي اظپیرال چٌذ همغعی( 3-5

 
 
 

اظکي چٌذ  یت یظ یّب عتنیقبثل ارائِ ثب ظ یصیٍ اهکبًبت تؽخ یرثردایخبؾ تصَ یّب یصگیٍ یهؼرف    .6

 یهقطؼ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 تفَیرثرداری پیَظتِ)ظی تی فلَرٍظکپی( را ؼرح دّذ.(  1-6

 ( اـَل همذهبتی ظی تی اظکي ظِ ثعذی را تَضیح دّذ.2-6

 ( اـَل همذهبتی ظی تی آًصیَگرافی را ثیبى کٌذ.3-6

 تفَیرثرداری هجبزی ثب ظی تی اظکي را تؽریح کٌذ.( اـَل همذهبتی 4-6

 
 



 

 یرثرداریدر آزهَى تصَ وبریث یآهبدُ ظبز حیثب هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد رٍغ صح ییآؼٌب    .7
 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ؼرح حبل ثیوبر، ثیوبری ّبی زهیٌِ ای، ثب تَجِ ثِ ًَع آزهبیػ،  (آهبدگی ّبی ثیوبر ثرای آًجبم آزهبیؽبت ظی تی اظکي( 1-7

 ّیپرتیرٍئیذیعن، ٍضعیت للت ٍ تٌفط ثیوبر ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز(را ؼرح دّذ.
 

 

  یقیٍ تسر یخَراک یهَاد کٌتراظت زا سیٍ تجَ یاهذُ ظبز یثب رٍغ ّب ییآؼٌب .8

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ٍ آهبدُ ظبزی آًْب را ؼرح دّذ.ًکبت هرثَط ثِ هَاد کٌتراظت زا خَراکی ٍ تسریمی ( 1-8
 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، اًتخبة صحیح ٍ   .9

 ثْیٌِ پبراهترّبی ظیعتن تصَیرثردای ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیک هَرد ثررظی ٍ ؼرح حبل ثبلیٌی ثیوبر

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

کلی ًکبت هرثَط ثِ ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ چگًَگی اًتخبة ٍ تغییر پبراهترّبی تفَیرثرداری  جْت داؼتي تفبٍیر  ( ثغَر1-9

 هغلَة در ازهَى ّبی هختلف ظی تی اظکي را ؼرح دّذ.

 
 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ   .10

 بی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبرثْیٌِ پبراهتر ّ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 -هغسؼبهل  ظی تی اظکي هختلف  ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ تْیِ ًوبّبی هٌبظت جْت آزهبیؽبت 1-11 

 کبًبل گَغ ٍ اظتخَاى ّبی ـَرت را ؼرح دّذ. -پترٍض -اظتخَاى -اٍرثیت
 

 

گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل  .11

 ثْیٌِ پبراهترّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر) اداهِ(

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
تَجِ ثِ پبراهترّبی تفَیرثرداری ظی تی اظکي جْت تؽخیؿ ثْتر ٍ افترالی در هَارد ظکتِ ّب ٍ خًَریسی ّبی ( 1-11

ظتبزّب، فرایٌذّبی التْبثی، تغییرات ایجبد ؼذُ در اٍرثیت، ظیٌَض ّبی پبراًبزال ٍ اظتخَاى ّبی ـَرت را هغسی، تَهَرّب، هتب

 تؽریح کٌذ.

 

 

 ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیاظکي گردى، ّوچٌ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب.12

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهترّب

 ى داًؽجَ لبدر ثبؼذدر پبیب        

 رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبرٍ تْیِ ًوبّبی هٌبظت جْت آزهبیؽبت هختلف ظی تی اظکي گردى ثیبى کٌذ.( 1-12

( اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای جْت تؽخیؿ ثْتر ٍ افترالی ضبیعبت، فرایٌذ ّبی التْبثی، تَهَرّب، ٍ غذُ 2-12

 تیرٍیئذ را ؼرح دّذ.

 



 

 ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ .13

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی ظی تی اظکي دیَارُ تَراکط، هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوب( 1-13

 بى ٍ ظبختبر اظتخَاًی لفعِ ظیٌِ را ؼرح دّذ.پعت

هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی هذیبظتیٌَم، ؼبهل رٍغ ّبی ( 2-13

 ثررظی تَدُ ّبی تَهَرال، غذد لٌفبٍی ثسرگ ؼذُ، ضبیعبت پبتَلَشیک عرٍق ٍ للت ثیبى کٌذ.

 

 

 

 حیاًتخبة صح يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب .14

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

( هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی ریِ ّب، ؼبهل رٍغ اًجبم 1-14

بیػ، اًتخبة هٌبظت پبراهترّب جْت هؽبّذُ ًذٍل ّبی داخل ثبفت ریِ، کبرظیٌَم ثرًٍؽیبل، لٌف آًصیَهبی ثذ خین، آزه

 ظبرکَئیذٍزیط، آظپرشیلَض، تغییرات پلَرال، آزثعتَز، ظیلیکَز، آهفیٌَم ریَی را ؼرح دّذ.

 پی را ثیبى کٌذ.ک( ًحَُ تؽکیل تفَیر در فلَرٍظ2-14

 ِ ًوبیػ ٍیذیَیی تفَیر را تَضیح دّذ.(  ٍپصگی ّبی ـفح3-14
 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ    .15

 ثْیٌِ پبراهتر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

جْت ثررظی دیَارُ ؼکن: ؼبهل ثررظی غذد بی کبرثردی ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهتر1-15ّ

 لٌفبٍی ثسرگ ؼذُ، تسریمبت ّپبریي زیر پَظتی، هتبظتبزُ ای دیَارُ ؼکن ٍ فتك لیٌگَال را ؼرح دّذ. 

 WINDOWرٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی کجذ ؼبهل: اًتخبة ( 2-15

َرتَگرافی، کیعت، هتبظتبزّبی کجذی، ضبیعبت ّوبًصیَم، آدًَهب، ًذٍالر، تغییرات ٍ ضبیعبت هٌبظت،تسریك هبدُ کٌتراظتسا، پ

 هٌتؽر در ثبفت کجذ، کجذ چرة، ّوَکرٍهبتَظیس، ظیرٍز کجذی، ظیعتن ـفراٍی، کیعِ ـفرا را تَضیح دّذ.
 

 

حیح آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة ص   .16

 ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی عحبل ؼبهل:اظپلٌَهگلی، تغییرات ( 1-16

 فَکبل ٍ.... تؽریح کٌذ.

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی لَزالوعذُ ؼبهل: التْبة حبد ٍ هسهي  (2-16 

 ٍ ًئَپالظن ثیبى کٌذ.

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی غذد فَق کلیِ ؼبهل: ّیپر پالزی، ( 3-16

 دّذ.آدًَم، هتبظتبز ٍ ًئَپالظن ؼرح 

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی کلیِ ّب ؼبهل تغییرات  (4-16



 هبدرزادی،کیعت، ّیذًٍفرٍز تَهَرّب ٍ تغییرات عرٍلی را ثیبى کٌذ. 

 

 

ؼکن ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ  در ظی تی اظکي آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری  .17

 تر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(ثْیٌِ پبراه

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی هثبًِ ؼبهل: دیَرتیکَل ٍ ضبیعبت ( 1-17

 تَدُ ای تؽریح کٌذ.

اًذام ّبی تٌبظلی: رحن، تخن داى ّب،  ت ثررظی( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی ج2-17ْ

 غذُ پرٍظتب ٍ ٍاض دفراى ثیبى کٌذ.

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی دظتگبُ گَارؼی ؼبهل: هعذُ، ثیوبری  (3-17

 ّبی التْبثی رٍدُ، کَلَى، ایلئَض ٍ خلف ـفبق تؽریح کٌذ.

ضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی تغییرات اظتخَاًی ؼبهل: لگي رٍغ ّبی ـحیح ٍ (4-17

 خبـرُ، ؼکعتگی ّب ٍ هففل ّیپ ثیبى کٌذ.

 

اًتخبة  يیّوچٌ ،یاظکي ظتَى هْرُ ا یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب .18

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیصح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ       

ظتَى (  رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی 1-18

 فمرات گردًی ؼبهل: پرٍالپط دیعک ٍ ؼکعتگی هْرُ ّب را ؼرح دّذ.

فَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی ظتَى (  رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی ت2-18

 فمرات پؽتی ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل ٍ ؼکعتگی ّب را تؽریح کٌذ.

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی ظتَى 3-18

 تبظتبز ٍ التْبة را تَضیح دّذ.فمرات کوری ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل، پرٍالپط دیعک، تَهَر، ه
 

 

ٍ  حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یاظکي اًذام تحتبً یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب .19

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یّبپبراهتر ٌِیثْ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
رثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ راهترّبی تفَیرٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پب( 1-19           1

 ضبیعبت راى: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ  (2-19

 تَضیح دّذ. ضبیعبت زاًَ: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را

 

 

ٍ  حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یاظکي اًذام تحتبً یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب  .20

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیثْ

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

فَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ ( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی ت1-21           

 ضبیعبت ظبق پب: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

( رٍغ ّبی ـحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة ـحیح پبراهترّبی تفَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ 2-21



 ذ.ضبیعبت پب: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّ

 

 

ٍ  حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب -21 

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهترّب ٌِیثْ

 :در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 یح دّذ.رٍغ ّبی آًصیَگرافی ؼریبى ّبی هغسی، ظیٌَض ّبی ٍریذی، ؼریبى ّبی کبرٍتیذ ٍ آئَرت  را تَض( 1-21

 
 

 ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب .22

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

یَی، عرٍق ؼکوی ٍ عرٍق ( رٍغ ّبی آًصیَگرافی ؼریبى ّبی للت ٍ عرٍق کرًٍری، کلعیفیکبظیَى ّبی عرٍلی، عرٍق ر1-22

 ایلیَفوَرال را تؽریح کٌذ.

 

 ٌترًٍؽٌبلیا یَلَشیراد یّب کیاظکي در تکٌ یت یثب کبرثرد ظ ییآؼٌب -23

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 ( اظتفبدُ از ظی تی اظکي ثب تکٌیک ّبی رادیَلَشِی ایٌترًٍؽٌبل را تَضیح دّذ.1-23

 

 . ارائِ ظویٌبر ٍ رفغ اؼکبل24

 بى داًؽجَ لبدر ثبؼذدر پبی

 

 تَظظ داًؽجَیبى اجرا هی ؼَد.در هَضَعبت هرتجظ ثب ظرففل درض ارائِ ؼذُ، کٌفراًط یک ًفرُ یب گرٍّی   (1-24
 ( از هجبحث درظی هغرح ؼذُ، در ـَرت ًیبز رفع اؼکبل ثِ عول هی آیذ.2-24
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 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی 

ظْن از ًورُ کل)ثر  رٍغ       آزهَى

 حعت درصذ(

 ظبػت تبریخ 

یکؽٌجِ ّب ٍ دٍؼٌجِ   ّر جلعِ درصذ( 5ًورُ ) 1 کتجی کَئیس

 14-16ّب 

 -کتجی)تعتی ترم آزهَى هیبى 

 تؽریحی(

 14-16یکؽٌجِ  19/8/1400 درصذ( 25) ًورُ 5

 -کتجی)تعتی آزهَى پبیبى ترم

 تؽریحی(

 ؼٌجِ 28/10/1400 درصذ( 60) ًورُ 12

30/15-30/13 

حضَر فؼبل در 

 هجبزی کالض

ٍ  درکالض حضَرثجت 

پبظخ ثِ ظَاالت 

هطرح ؼذُ درفَاصل 

 ٍ ارائِ ظویٌبر کالض

یکؽٌجِ ّب ٍ دٍؼٌجِ  در طَل ترم درصذ( 10)ًورُ 2

 14-16ّب 

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 ٌٌغیجت غیر هَجِ( ، ػذم داؼتيحضَر در کالضثجت ذ: قَاًیي هَجَد در کالض را رػبیت ک 

 هجبزی کالض هجبحث ٍ ظَاالت هطرح ؼذُ درداًؽجَیبى در  پبظخگَیی 

 هطبلؼِ هطبلت ارائِ ؼذُ ّرجلعِ ٍ اهبدگی ثرای کَیس 

 

 

     هذیر گرٍُ:  دکتر صبلح صبلحی رّبثی ًبم ٍ اهضبی ًبم ٍ اهضبی هذرض:   خبًن فبطوِ اهیری   
           

 

 داًؽکذُ: آقبی  هحوذ رظَل تَحیذ ًیب EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل  

 

  13/6/1400تبریخ ارظبل:                                      تبریخ ارظبل :                       7/6/1400تبریخ تحَیل:      



اصَل فیسیکی، تکٌیک ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ّبی تَهَگرافی  درضجذٍل زهبًجٌذی     

           کبهپیَتری)ظی تی اظکي(

 ّفتِ اٍل( 8) 14-16ٍ   دٍؼٌجِ     14-16یکؽٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 21/6/1400 
 

هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اصَل 

 فیسیکی دظتگبُ ّبی ظی تی اظکي

 خبًن اهیری

2 22/6/1400 
 

آؼٌبیی ثب هکبًیعن فیسیکی اصَل جوغ آٍری دادُ ّب ٍ تؽکیل 

 تصَیر، ًعل ّبی هختلف ظی تی اظکي 

 

 خبًن اهیری

3 28/6/1400 
 

 خبًن اهیری کٌتراظت ٍ کیفیت تصَیر ٍ ػَاهل هَثر در آى

4 29/6/1400 
 

 کٌتراظت ٍ کیفیت تصَیر ٍ ػَاهل هَثر در آى )اداهِ(

 

 خبًن اهیری

5 4/7/1400 
 

اظکي  یت یظ یکبر دظتگبُ ّب عنیّب ٍ هکبً ییتَاًب یهؼرف

آًْب در  یکبرثرد یّب یصگیٍ ٍ یتک هقطغ ٍ چٌذ هقطؼ رالیاظپ

  ػول

 خبًن اهیری

6 5/7/1400 
 

قبثل  یصیٍ اهکبًبت تؽخ یرثردایخبؾ تصَ یّب یصگیٍ یهؼرف

 یاظکي چٌذ هقطؼ یت یظ یّب عتنیارائِ ثب ظ

 خبًن اهیری

7 11/7/1400 
 

 یآهبدُ ظبز حیثب هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد رٍغ صح ییآؼٌب   

 یرثرداریدر آزهَى تصَ وبریث

 خبًن اهیری

8 12/7/1400 
 

 یهَاد کٌتراظت زا سیٍ تجَ یاهذُ ظبز یثب رٍغ ّب ییآؼٌب

 یقیٍ تسر یخَراک

 خبًن اهیری

9 18/7/1400 
 

 ِیِ ثِ ًبحثب تَج یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح ،یهَرد ثررظ یکیآًبتَه

ٍ  یهَرد ثررظ کیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یرثردایتصَ عتنیظ

  وبریث یٌیؼرح حبل ثبل

 خبًن اهیری

10  

19/7/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیثْ ٍ حیاًتخبة صح يیجوجوِ ٍ هغس، ّوچٌ

  وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

11  

20/7/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیجوجوِ ٍ هغس، ّوچٌ

 ) اداهِ(    وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

12 25/7/1400 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیٍضؼثب  ییآؼٌب

 یرثرداریتصَ یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیگردى، ّوچٌ

 وبریٍ ؼرح حبل ث

 خبًن اهیری

13 26/7/1400 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ٌِ،یقفعِ ظ

 وبریٍ ؼرح حبل ث یاررثردیتصَ

 خبًن اهیری



14  

2/8/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ٌِ،یقفعِ ظ

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

15 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 3/8/1400

 یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیؼکن، ّوچٌ

  وبریٍ ؼرح حبل ث

 خبًن اهیری

16  

9/8/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیؼکن، ّوچٌ

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث

 خبًن اهیری

17 
 

10/8/1400 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیقفعِ ؼکن ّوچٌ

  هِ()اداوبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ
  

 خبًن اهیری

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 16/8/1400 18

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیخبة صحاًت يیّوچٌ ،یظتَى هْرُ ا

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 17/8/1400 19

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یاًذام تحتبً

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 23/8/1400 20

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یاًذام تحتبً

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

 یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 30/8/1400 21

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ
 

 خبًن اهیری

 یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 7/9/1400 22

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

 یَلَشیادر یّب کیاظکي در تکٌ یت یثب کبرثرد ظ ییآؼٌب 14/9/1400 23

 ٌترًٍؽٌبلیا

 خبًن اهیری

 خبًن اهیری ارائِ ظویٌبر ٍ رفغ اؼکبل 21/9/1400 24

   
 




