
 



  تعالی  بسمه

  لرستان شکیزپدانشگاه علوم 

   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) ترمی طرح درس

  هاي توموگرافی کامپیوترياصول فیزیکی سیستم 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)

-ها و تشکیل تصویر در نسلسکن و مکانیسم فیزیکی اصول جمع آوري دادهتی اهاي سیآشنایی با اصول فیزیکی دستگاه

تی اسکن هاي سیها و مکانیسم کار دستگاههاي مختلف. کنتراست و کیفیت تصویر و عوامل موثر در آن. معرفی توانایی

تصویربرداري و  هاي خاصهاي فیزیکی کاربرد آنها در عمل و معرفی ویژگیاسپیرال تک مقطع، چند مقطعی و ویژگی

  تی اسکن چند مقطعیهاي سیامکانات تشخیصی قابل ارائه بوسیله سیستم

  آشنایی با ساختمان و اصول فیزیکی کارکرد دستگاهاي سی تی اسکن هدف کلی درس:

  :جزئیاهداف 

 با معایب و مشکالت رادیوگرافی معمولی ودرك اساس توموگرافی کامپیوتري. آشنایی دانشجویان )1

 اسکنتیانواع آشکارسازهاي سی آشنایی با )2

 هاي مختلف دستگاههاي سی تی اسکنیادگیري تقسیم بندي و پیدایش نسل )3

 .window levelو  window widthمفاهیم ماتریس، وکسل و پیکسل، مفاهیم یادگیري  )4

 هاي بازسازي تصویر.الگوریتمآشنایی با   )5

 و روش محاسبه آن. CTDIمفهوم یادگیري  )6



 



 هاي کاهش آنکیک کنتراست، مفهوم آرتیفکت و روشقدرت تف یادگیري )7

 هاي فلزي، سخت شدگی، حجم نسبی، حلقوي و االیزینگ.آرتیفکت )8

تی اسکن آشنایی با مفهوم حجم اسکن، نحوه کولیماسیون، حرکت تخت بیمار و مراحل بازسازي تصویر در سی )9

 هلیکال، اثر نویز بر کیفیت تصویر.

  پرسش و پاسخ و تمرین گروهیسخنرانی،   (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 

  ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو 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

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

 در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آیین نامه آموزشی رفتار خواهد شد. -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 ۳۰/۶/۹۵  اول
و چرخشی، اساس  مشکالت رادیوگرافی معمولی، مشخصات توموگرافی معمولی

  توموگرافی کامپیوتري.

  تی اسکنبندي و مشخصات آشکارسازهاي سیتقسیم  10-12  ۶/۷/۹۵  دوم

  10-12 ۱۳/۷/۹۵  سوم
اسکن، نحوه چیدمان آشکارسازهاي گازي و تیراندمان آشکارسازهاي سی

  سنتیالتور.

  هاي مختلف سی تی اسکن.تقسیم بندي نسل  10-12  ۲۰/۷/۹۵  چهارم

10-12  ۲۷/۷/۹۵  پنجم   هاي نسل چهارم و پنجم.تی اسکنمشکالت سی 

  ۴/۸/۹۵ ششم
12-10  windowو  window widthمفاهیم ماتریس، وکسل و پیکسل، مفاهیم  

level. 

10-12  ۱۱/۸/۹۵  هفتم   هاي بازسازي تصویر.الگوریتم 

  ۱۸/۸/۹۵  هشتم
12-10 روش محاسـبه   و CTDIتی اسـکن، مفهـوم    گیري دز در سیهدف و روش اندازه 

  آن.

 ۲۵/۸/۹۵  منه
12-10 اسکن، مفاهیم نویز، قدرت تفکیک و قدرت تیهاي کاهش دز بیماران در سیروش 

  تفکیک فضایی.



 



10-12 ۲/۹/۹۵  دهم   هاي کاهش آن.قدرت تفکیک کنتراست، مفهوم آرتیفکت و روش 

10-12 ۹/۹/۹۵ دهمیاز  االیزینگ.هاي فلزي، سخت شدگی، حجم نسبی، حلقوي و آرتیفکت 

 ۱۶/۹/۹۵  زدهمدوا
12-10 هاي هلیکال، مفهوم حلقه تی اسکناسکن معمولی، ویژگی سیتیهاي سیمحدودیت 

  .(slip ringe)لغزشی 

 ۲۳/۹/۹۵  زدهمسی
12-10 و  pitch، بازسازي تصویر در سی تی اسکن هلیکال، مفهوم slip ringeمزایاي  

  تاثیر آن بر دز بیمار.

 ۳۰/۹/۹۵  دهمچهار
12-10 مفهوم حجم اسکن، نحوه کولیماسیون، حرکت تخت بیمار و مراحل بازسازي تصویر  

  تی اسکن هلیکال، اثر نویز بر کیفیت تصویر.در سی

 ۷/۱۰/۹۵  دهمپانز
12-10 و دز  DLPحجمی، مفاهیم  CTDIفاکتورهاي موثر بر دز تابشی بیمار، مفهوم  

  موثر ارگان.

 ۱۴/۱۰/۹۵  نزدهمشا
12-10 هاي آشکارسازهاي دستگاه اسکن هلیکال، ویژگیتیهاي سیحدودیتمزایا و م 

  مولتی اسالیس.

 ۲۱/۱۰/۹۵  دهمهفد
12-10 هاي مولتی اسالیس، نحوه بازسازي تی اسکنعوامل موثر بر ضخامت برش در سی 

  تصویر.

  امتحان پایان ترم                                                  هجدهم

  


	زمان بندي و موضوعات درس 



