
 



  تعالی  بسمه

  لرستان شکیزپدانشگاه علوم 

   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) ترمی طرح درس

  هاي پرتوشناسی تشخیصیحفاظت در برابر پرتوهاي یونیزان در بخش نام درس:

  واحد نظري 2 تعداد واحد:

                                   کارشناسی پرتوشناسی  5دانشجویان ترم  مخاطبان:

  95- 96 اولنیمسال   تحصیلی): سال نیماري (ززمان برگ

  دکتر مهرداد غالمی  نام استاد یا هماهنگ کننده درس:

  گروه فیزیک پزشکی :مشاورهزمان و مکان 

  

  :شرح مختصري از درس(موضوع یا موضوعات اساسی، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث)

دهی، به بحث از شناخت منابع طبیعی پرتوزاها و آشکارسازها و اهمیت هر یک در تابش در این درس دانشجویان پس

هاي مختلف پیرامون اصول فیزیکی و محاسباتی حفاظت در برابر اشعه و پرسنل پرتوکار در آزمایشات و تکنیک

  پردازد.هاي کاهش دز و طراحی حفاظ میتصویربرداري، روش

هاي ا، اصول فیزیکی و محاسبات مربوط به حفاظت از بیمار و پرسنل در بخشهآشنایی با روش هدف کلی درس:

  تصویربرداري پزشکی.

  

  :جزئیاهداف 

 ضرورت حفاظت در برابراشعهیادگیري  )1

 هاي یونسازآشنایی با منابع تابش )2

 هاي رادیوگرافیهاي حفاظت بیماران در آزمونروشیادگیري  )3

 بیمارانو  هاي حفاظت از پرتوکارانروشیادگیري  )4

 هاي تصویربرداريطراحی حفاظ در بخش چگونگییادگیري  )5



 



  سخنرانی، پرسش و پاسخ و تمرین گروهی  (هاي) تدریس: شیوه

  وایت برد، ویدیو پروژکتور و یا مواد آموزشی:ي ها رسانه

  10- 12شنبه ساعت یک درس: ارائهزمان 

  138کالس دانشکده پیراپزشکی  برگزاري درس:مکان 

  سنجش و ارزشیابی دانشجو ها و زمان روش

 ساعت تاریخ رهنم روش

   1 ارزیابی مستمر

   18 آزمون پایان دوره

رعایت شئونات کالس و 

 مشارکت در بحث

1   

  

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:

  رعایت اصول نظم و ادب آکادمیک در تمام جلسات الزامی است. -1 

  است. 10جلسه است. حداقل نمره قبولی  0تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس  - 2

 حضور به موقع در کالس درس الزامی است. -3

 ورود دانشجو پس از استاد مجاز نیست و تاخیر منجر به عدم مجوز ورود به کالس و در نظر گرفتن غیبت می شود. -4

 د شد.در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آیین نامه آموزشی رفتار خواه -5

 خاموش کردن تلفن همراه در طول کالس الزامی است. -6

  از پیشنهادات دانشجو براي ارائه بهتر کالس و ارائه مطالب درسی استقبال خواهد شد. -7

  



 



  منابع و مواد آموزشی مورد استفاده:

 فروشی، اینترنت،  خانه، کتاب منابع اصلی (با رعایت اصول منبع نویسی و دادن نشانی براي تهیه آنها شامل کتاب

( ........   

1. JERROLD BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR, JOHN M 
BOONE,THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING, SECOUND EDITION, 
LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS. 

  

  زمان بندي و موضوعات درس 

 موضوع ساعت تاریخ جلسات

 10-12 31/6/95  اول
اي از اساس مخاطره و منفعت، وضعیت شغلی حفاظت در برابر تابش، مقایسهلزوم 

  .جهت حفاظت در برابر اشعه، فلسفه و مبانی اخالقی حفاظت در برابر اشعه

  10-12  7/7/95  دوم

در دز ساالنه جامعه، انواع منابع آنها سهم هر یک از و  انواع منابع طبیعی تابش

در دز ساالنه جامعه، میزان متوسط دز موثر آنها سهم هر یک از و مصنوعی تابش 

  ساالنه جامعه از تمامی منابع پرتوزا.

  10-12 14/7/95  سوم

هاي آن، رونتگن، کمیت دز جذبی، واحدهاي قدیم و کمیت پرتودهی و محدودیت

جدید دز جذبی و ارتباط بین آنها. کمیت دز معادل و واحدهاي قدیم و جدید آن. 

  دز موثر ژنتیکی. ،ت دز موثر و واحدهاي قدیم و جدید آنکمی

  10-12  21/7/95  چهارم
انواع وسایل  ،نحوه عملکرد آشکارسازهاي اتاقک یونیزاسیون، تناسبی و گایگرمولر

  .امانیتورینگ فردي، نحوه عملکرد و مزایا و معایب آنه

 28/7/95  پنجم

12-10  ،دریافتی بیمار زیمار و کاهش دسازي بهاي بی حرکتاستفاده صحیح از روش 

هاي انواع وسایل و تکنیک ،کاهش دز بیماردر  اهمیت کاهش تکرار رادیوگرافی

سازي اشعه و اثر آن بر دز هاي محدودروش ،موثر بر کاهش حرکات ارادي بیمار

  بیمار.

  5/8/95 ششم
12-10 چگونگی استفاده  ،ماراثر گرید بر دز دریافتی بی ،اثر فیلتر بر شعاع تابش و دز بیمار 

 در حفاظت بیمار.اکسپوژر از انتخاب شرایط 

  12/8/95  هفتم
12-10 عوامل موثر بر تکرار  ،تکنیک فضاي خالی ،اسکرین بر دز بیمار -اثر ترکیب فیلم 

  هاي رادیوگرافی و نقش آنها درافزایش دز بیمار.کلیشه



 



  19/8/95  هشتم
12-10 دالیل ضرورت رعایت فاصله تیوب  ،آن هاي محاسبهتابش ورودي پوست و روش 

  هاي رادیوگرافی.تا پوست در آزمون

10-12 26/8/95  نهم   دز عمقی، دز اندام و دز انتگرال. ان،هاي محاسبه دز دریافتی بیمارروش 

 3/9/95  مده
12-10 هاي کاهش دز در روش فهاي کاهش دز دریافتی در بیماران باردارروش 

  تی اسکن.ماموگرافی و سی

10-12 10/9/95 دهمیاز  .  ALARAفلسفه مفهوم و  ،حد دز معادل بیمار ،حد دز بیمار 

10-12 17/9/95  زدهمدوا   .انواع حفاظ ،قانون عکس مجذور فاصله ،گیريتابشمیزان رابطه بین زمان و  

10-12 24/9/95  زدهمسی   در فلوروسکوپی. انهاي کاهش دز دریافتی بیمارروش 

 1/10/95  دهمچها
12-10  ،و کنترل نشده هنواحی کنترل شد ،انواع موانع حفاظتی در برابر تابش یونساز 

  هاي رادیوگرافی.بارکاري دستگاه

 8/10/95  دهمپانز
12-10 اشغال کامل، اشغال جزئی و اشغال گاه به  در شرایطضریب استفاده و مقادیر آن  

  گاه.

 15/10/95  دهمشانز

12-10 اي مربوط به روش محاسبه ضخامت مانع اولیه خطاه ، HVLهاي محاسبه روش 

روش محاسبه ضخامت مانع اولیه با استفاده از جداول از  ،HVLبا استفاده از  

  پیش محاسبه شده.

 22/10/95  دهمهف
12-10 نحوه محاسبه تابش  ،سانتیمتر 10×10هاي غیر از ضرایب تصحیح براي میدان 

  هش تابش نشتی.هاي معمول کاروش ،یکسانشتی از تیوب اشعه 

  امتحان پایان ترم  هجدهم

  


	زمان بندي و موضوعات درس 



