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 پرتوشناسی  :گرٍُ آهَزشی        پیراپسشکی :داًشکذُ

 97-96اول سال تحصیلی  :تحصیلی ًیوعبل تحصیلی ٍ ظبل                  کارشناسی رادیولوشی  :تحصیلی یرشتٍِ هقطغ 

       3   :تؼذاد ٍاحذ   : فیسیك پرتوشناسی تشخیصی : ًبم ٍاحذ درظی

 سیك پرتوهافی یش ًیبز:پ   نظری  ذ:ًَع ٍاح

 دانشکذه پیراپسشکی هکبى ثرگساری:   01-8 :ظبػت  چهارشنبه :زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 دکتر ػباس رضائیان )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ  هعئَل درض:  تؼذاد داًشجَیبى:

 ظبػبت هشبٍرُ ثب داًشجَ:

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

 

ثر كبركرد قعوت ّبی هختلف ظیعتن ّبی تصَیرثرداری شبهل تیَة  آشٌبیی ثب ظبختوبى ٍ اصَل فیسیکی حبكن

ایکط ،گریذّب ،صفحبت تشذیذكٌٌذُ ،ظبختبر فیسیکی فیلن ٍ تشکیل تصَیر ،هفبّین داًعیتِ ٍ كٌتراظت ٍ  اشؼِ

هَثر ثر ّریك ،ػَاهل ٌّذظی ٍ هثلثبتی هَثر ثر كیفیت تصبٍیر ٍ ثحث كلی ٍ جبهغ پیراهَى كیفیت  ػَاهل هختلف

هؼرفی ظیعتن ّبی هذرى فلَرٍظکَپی ٍ ثررظی هکبًیعن فیسیکی كبركرد اجسا هختلف آى از جولِ  تصَیر ٍ در اًتْب

كٌٌذُ تصَیر دٍرثیي ّبی ٍیذیَیی ٍ هبًیتَر در ظیعتن ّبی فلَرٍظکپی هذار ثعتِ ،ظیعتن ّبی  الهپ ّبی تقَیت

 ،هبهَگرافی ،ظٌجش داًعیتِ اظتخَاى تصَیرثرداری دیجیتبل

 ف کلی: هذ

 آشٌبیی ثب اصَل فیسیکی ٍ اجسای ظیعتن ّبی تصَیرثرداری تشخیصی

 دانشجو بایستی: :بینابینیاهذاف 

 ظبختوبى الهپ هَلذ اشؼِ ایکط تشخیصی را شرح دّذ -

 اصل كبًَى خطی را ثیبى كٌذ -

 ٍیصگیْبی اًذ ثبثت ٍ دٍار  را تَضیح دّذ  -

 ٍلتبش اشجبع ٍ اثر پبشٌِ اًذ را ثیبى كٌذ -

 ّبی ًبهی ٍ كبرثرد اًْب را شرح دّذهٌحٌی  -

 قَاًیي هجذلْب را شرح دّذ -

 ػولکرد اتَتراًعفَرهر، تراًعفَرهبتَر كبٌّذُ ٍ افسایٌذُ را ثیبى كٌذ -

 یکعَظبزی ًین هَج، توبم هَج ٍ اًَاع یکعَكٌٌذُ ّب را شرح دّذ -

 اًذذدالیل اظتفبدُ از صبفیْب را ث -

 ب را شرح دّذاًَاع فیلترّب را ركر كٌذ ٍ ٍیسگیْبی اًْ -

 تبثیر فیلتر ثر تبثش گیری ٍ ػَاهل تبثش دّی را ركر كٌذ -

 ظبختوبى فیلترّبی گَُ ای ٍ فلس ظٌگیي را شرح دّذ -

 اًَاع هحذٍد كٌٌذُ ّب را ًبم ثردُ ٍ ًقش اًْب را در حفبظت ثیوبر ٍ كیفیت تصَیر را شرح دّذ -

 ظبختوبى گریذ را شرح دّذ -
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 ثردُ ٍ شرح دّذرٍشْبی ثررظی ػولکرد گریذ را ًبم  -

 اًَاع قطغ گریذ را ًبم ثردُ ٍ اًْب را شرح دّذ -

 ظبختوبى گریذ هتحرک را شرح دّذ -

 تکٌیك فضبی خبلی را شرح دّذ -

 لَهی ًعبًط ٍ فلَرظبًط را تَضیح دّذ -

 ظبختوبى صفحبت تشذیذ كٌٌذُ را شرح دّذ -

 ٍیسگیْبی صفحبت تشذیذ كٌٌذُ از جولِ ظرػت ٍ قذرت تفکیك را تَضیح دّذ -

 ٍشْبی افسایش ظرػت ٍ طیف تبثشی صفحبت را شرح دّذر -

 ظبختوبى فیلن رادیَگرافی از جولِ اهَلعیَى را شرح دّذ -

 چگًَگی تشکیل تصَیر هخفی را ثیبى كٌذ -

 فرایٌذ ظَْر ٍ ثجَت را شرح دّذ -

-  

 داًعیتِ رایَگرافی را تؼریف كٌذ -

 هٌحٌی هشخصِ فیلن را شرح دّذ -

 رػت را شرح دّذٍیصگیْبی فیلن هبًٌذ كٌتراظت ٍ ظ -

 پٌْبی تبثش را تَضیح دّذ -

 ثخشْبی هختلف تقَیت كٌٌذُ تصَیر را ًبم ثردُ ٍ ػولکرد ّر كذام راشرح دد -

 ثخشْبی  هختلف تلَیسیَى هذار ثعتِ  در فلَرظکَپی را ًبم ثردُ ٍ شرح دّذ -

 ٍیسگیْبی تصَیر رادیَگرافی از جولِ كٌتراظت ، قذرت تفکیك ٍ ٍضَح را شرح دّذ -

 خش خطی ٍ اًتقبل هذٍالظیَى را شرح دّذتبثغ پ -

 ػَاهل ٌّذظی هَثر در تصَیر را ًبم ثردُ ٍ تبثیر ّر كذام ثر تصَیر را شرح دّذ -

 رٍشْبی هختلف تصَیرثرداری دیجیتبل را ًبم ثردُ ٍ اًْب را شرح دّذ -

 ٍیصگیْبی الهپ پرتَ یکط در هبهَگرافی شبهل ّذف ٍ فیلتراظیَى را شرح دّذ -

 ٍ فیلن هَرد اظتفبدُ در هبهَگرافی را شرح دّذ ٍیسگیْبی كبظت -

-  

 های تذریس:شیوه

 ▄پرظش ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ   ▄ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  ▄ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در كالض قجل از شرٍع كالض.حض 

 شركت در ثحثْبی كالظی 

  .ُداًشجَ هجبز ثِ ترک كالض ًیعت هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبز 

 شَدهٌبثغ هؼتجر ٍزارتخبًِ ثِ داًشجَ هؼرفی هی ثبشذ.یبدداشت ثرداری ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًشجَ هی 
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 وسایل کمك آموزشی:   

   ▄پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ▄ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

 ساػت تاریخ نمره روش

  در طَل ترم 5 هیبى ترم 

  پبیبى ترم 14 آزهَى پبیبى دٍرُ

  در طَل ترم 1 شركت فؼبل در كالض

 

 ----------( ثجریذ ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جَر كردًی           ▄ایچٌذگسیٌِ       ▄پبظخ كَتبُ     ▄تشریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابغ پیشنهادی برای مطالؼه

 :منابغ انگلیسی -
1. Curry TS, Dowdey JE, Murry RC. Christensen's physics of diagnostic radiology: 
Lippincott         Williams & Wilkins; 1990. 
2. Dowsett DJ, Kenny PA, Johnston RE. The Physics of Diagnostic Imaging Second 
Edition: CRC Press; 2006. 
3. Bushberg JT, Boone JM. The essential physics of medical imaging: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2011. 
4. Bushong SC. Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and 
Protection: Elsevier Health Sciences; 2013 

 

 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط ػنوان مطالب تاریخ جلسه

هحفظِ شیشِ ای ٍ  –الهپ پرتَ ایکط  3/7/98 0

 اصل خط كبًًَی -گعیل ترهَیًَیك -بتذك

 

 -ٍلتبش اشجبع اًَاع اًذ، –الهپ پرتَ ایکط  10/7/98 2

 اثر پبشٌِ ٍ تَاى ًبهی

 

 قبًَى  – شًراتَر الهپ پرتَ ایکط 18/7/98 3
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ٍ  یکعَظبزی اًَاع -تراًعفَرهرّب

 یکعَكٌٌذُ جبهذ

اثر فیلتر ثر دٍز  –ضخبهت صبفی  - صبفیْب  24/7/98 4

ٍ  هحذٍدكٌٌذُ ّب -ٍ ػَاهل تبثش ثیوبر

 ًقش اًْب در حفبظت ثیوبر 

 

فبكتَرّبی ارزیبثی  –ًعجت گریذ  -گریذ 1/8/98 5

تکٌیك  –گریذ هتحرک  -قطغ گریذ -گریذ

 فضبی خبلی

 

 -پذیذُ فلَرظبًط – لَهی ًعبًطصفحبت  8/8/98 6

-تشکیل دٌّذ صفحِ ٍ ػولکرد اًْبء اجسا

 صفحبت جذیذ -ظرػت صفحبت

 

خصَصیبت فیسیکی فیلن رادیَگرافی ٍ ظَْر  15/8/98 7

 ٍ ثجَت اى

 

 -خصَصیبت فَتَگرافیك فیلن رادیَگرافی 22/8/98 8

 داًعیتِ ، كٌتراظت ٍ ظرػت فیلن

 

تقَیت  ثخشْبی تشکیل دٌّذُ  –فلَرظکَپی  29/8/98 9

 ٍ ػولکرد ّر كذام كٌٌذُ تصَیر

 

ثخشْبی  -هشبّذُ ٍ ثجت تصَیر –فلَرظکَپی  6/9/98 01

 اجسا -هختلف دٍرثیي ٍیذیکَى ٍ ػولکرد اًْب

  تشکیل دٌّذُ صفحِ ًوبیش

 

 –ٍضَح  -كٌتراظت-خَاًبیی تصَیر رادیَگرافی 13/9/98 00

 -تبثغ پخش ًقطِ ای ٍ خطی -قذرت تفکیك
MTF 

 

  ػَاهل ٌّذظی هَثر ثر تصَیر رادیَگرافی 20/9/98 02

بی هبهَگرافی، ظبختوبى الهپْ –هبهَگرافی  27/9/98 03

 كوپرظَر ٍ ثسرگٌوبیی

 

صفحِ در هبهَگرافی،  _فیلن  –هبهَگرافی  4/10/98 04

 هبهَگرافی دیجیتبل ٍ دز در هبهَگرافی

 

  رادیَگرافی دیجیتبل 11/10/98 05

  دظتگبّْبی اًذازُ گیری داًعیتِ اظتخَاى 18/10/98 06

  اهتحبى پبیبى ترم  07

 


