
 

  طراحي پيشگام تدريس  ))  جدول( ( 
                                                                            

 ٣تكنولوژي پرتوشناسي ترم  گروه فراگير :                                               فيزيك پرتوشناسي تشخيصي  : عنوان درس 
 دكتر محمد كشتكار نام استاد :                                                ١٤٠٠- ١٤٠١اول        نيمسال :

  واحد تئوري ٣تعداد واحد :                  ١٠-١٢شنبه سه     و  ١٤-١٦شنبه   روز برگزاري كالس  :
  

نحوه    جلسه 

برگزاري  

  كالس  

  اهداف  جلسات  موضوع 

 _ارزشيابي آغازين    _معارفه  آفالين  اول  

  اتراتبيين انتظ 

  برقراري ارتباط اطمينان از داشتن پيشنيازها 

  تعيين اهداف   _جايابي  

آشنايي با امواج    آفالين  دوم 

الكترومغناطيس و تاريخچه  

  كشف اشعه ايكس 

  انواع امواج به خصوص امواج الكترومغناطيس را تعريف كند. -

  نظريه موجي و ذره اي امواج را توضيح دهد. -

  د. موج فوتون را بيان كن لورابطه انرژي فركانس و ط-

  قسمت هاي مختلف تيوب اشعه ايكس را توضيح دهد.-  اجزاي تيوب اشعه ايكس   آفالين  سوم

  و آند را كامل توضيح دهد.كاتد  -

  اثر پاشنه آند را توضيح دهد.-

ادامه اجزاي تيوب اشعه    آنالين  چهارم

  ايكس 

  قسمتهاي مختلف كاتد تيوب را توضيح دهد. -

  وب را توضيح دهد.لف آند تيتخقسمتهاي م -

  علت استفاده از زاويه آند و مفهوم اصل كانون خطي را توضيح دهد.-

 نحوه توليد اشعه ايكس ترمزي و اختصاصي را توضيح دهد.-  توليد اشعه ايكس   آفالين  پنجم 

  طيف اشعه ايكس خروجي از المپ را رسم كند.-

  و كميت طيف اشعه ايكس را توضيح دهد.  بر كيفيت  رعوامل موث -  ادامه توليد اشعه ايكس   آفالين  ششم

برخوردهاي اساسي بين اشعه    آفالين  هفتم

  ايكس و ماده 

  انواع برخوردهاي اساسي بين پرتو وماده را نام ببرد.-

  پديده فتوالكتريك را توضيح دهد.-

  كاربردهاي اثر فتوالكتريك را در راديوگرافي تشخيصي توضيح دهد.-

    تكويني )  (ارزشيابي    هشتم

ادامه برخوردهاي اساسي بين    آنالين  نهم

  اشعه ايكس و ماده 

 پراكندگي كامپتون را توضيح دهد.-

  پديده توليد جفت را توضيح دهد.-

  عوامل موثر بر پراكندگي كامپتون را توضيح دهد.-

تضعيف اشعه ايكس در ماده    آفالين  دهم 

  و عوامل موثر بر آن 

 دهد.  د انرژي را در ماده توضيحنچتضعيف پرتوهاي تك انرژي و -

  عوامل موثر بر تضعيف را توضيح دهد.-

  مفهوم ضريب تضعيف و اليه نيم جذب را شرح دهد.-

  نحوه تضعيف اشعه ايكس در راديولوژي تشخيصي را توضيح دهد.-



 

 د.هدها را توضيح  ساختار ترانسفورماتورها و روابط مربوط به آن-  ژنراتور اشعه ايكس   آفالين  يازدهم 

  تفاوت بين ترانسفورماتور و اتوترانسفوماتور را بداند.-

  داليل نياز به يكسوسازها را توضيح دهد.-

 سازي را شرح دهد.هاي خنكجداول سنجش توان تيوب و منحني گرماي آند و -  ادامه ژنراتور اشعه ايكس   آفالين  زدهم دوا

  مر المپ اشعه ايكس را بداند.ع  شتوصيه هاي الزم براي جلوگيري از آسيب به آند و افزاي-

  امتحان ميان ترم     سيزدهم 

 فيلتر را توضيح دهد. - آشنايي با فيلترها  آفالين  چهاردهم 

  مهمترين كاربرد فيلتر در راديولوژي را توضيح دهد. -

  انواع فيلترهاي خاص را نام ببرد و كاربرد هر يك در راديولوژي را توضيح دهد.-

محدودكننده ها با   يآشناي آفالين  پانزدهم   محدود كننده را توضيح دهد و انواع آن را نام ببرد. - 

  مزايا و عدم مزاياي محدود كننده ها را توضيح دهد. -

  آزمون كنترل تطابق ميدان نوري و تابشي را شرح دهد.-

 ساختمان و عملكرد گريد را توضيح دهد.- آشنايي با گريد  آفالين  شانزدهم 

  يا ان را نام ببرد.ببرد و مزا ماطرح گريد را نانواع  -

  رابطه بين افزايش نسبت شبكه گريد و شرايط اكسپوز را بيان كند.-

 عدم مزاياي استفاده از گريد را بيان كند. - ادامه آشنايي با گريد  آنالين   هفدهم

  انواع قطع گريد را نام ببرد و هر كدام را توضيح دهد.-

  دهد.  عوامل موثر بر روي قطع گريد را شرح-

  با آزمايش انواع قطع گريد را توضيح دهد.-

آشنايي با صفحات تشديد   آفالين   هجدهم 

 كننده

 پديده هاي مختلف لومينسانس را شرح دهد.-

  اجزاء تشكيل دهنده يك صفحه تشديد كننده را نام ببرد.-

  را بر ميزان اكسپوژر بيمار و شرايط تابش و ناواضحي تصوير بيان كند.اثر سرعت  -

  نمونه از فسفرهاي جديد را نام ببرد.  دنچ-

 دانسيته راديوگرافي را تعريف نمايد و نحوه محاسبه آن را بيان كند.- آشنايي با فيلم راديوگرافي  آفالين   نوزدهم 

  علل لگاريتمي بودن دانسيته را بيان كند.-

  روش كار يك دانسيتومتر را توضيح دهد.-

  ه رسم آن را بيان كند.وحمنحني مشخصه فيلم را توضيح داده و ن-

  شيب منحني را محاسبه نمايد و سرعت فيلم را اندازه گيري كند.-

ادامه آشنايي با فيلم   آفالين   بيستم 

 راديوگرافي 

 عوامل موثر بر كنتراست فيلم را نام ببرد.-

  ا توضيح دهد.تفاوت سرعت و حساسيت فيلم ر-

  آن را توضيح دهد. پهناي اكسپوژر را تعريف كند و اثر شيب منحني بر-

  اكسپوژر متقاطع و اثر آن بر روي ناواضحي را توضيح دهد.-

آشنايي با عوامل هندسي   آنالين   بيست و يكم 

 موثر بر تصوير راديوگرافي 

 عوامل موثر بر كيفيت تصاوير راديوگرافي را بشناسد و فهرست كند.-

  ني را تعريف كند.قدرت تفكيك مكا-

  هد.عوامل موثر بر رزولوشن تصوير راديوگرافي را شرح د-



 

ادامه آشنايي با عوامل   آفالين   بيست و دوم 

هندسي موثر بر تصوير  

 راديوگرافي 

 قدرت تفكيك كنتراست را تعريف كند.-

  مواد كنتراست زا در راديوگرافي را بشناسد و نحوه عملكرد آنها را شرح دهد.-

  ر راديوگرافي را شرح دهد.يعوامل موثر بر كنتراست تصو-

  نويز و انواع نويز را شرح دهد.-

  عوامل موثر بر نويز در تصويربرداري راديوگرافي را شرح دهد.-

  نحوه كنترل و كاهش نويز را شرح دهد.-

آشنايي با سيستم هاي   آفالين   بيست و سوم

 فلوروسكوپي 

 ساختمان دستگاه فلوروسكوپي را شرح دهد.-

  ر در فلوروسكوپي را شرح دهد.تشكيل تصوينحوه -

  مدهاي مختلف اين تصويربرداري را بشناسد.-

بيست و 

  چهارم

 راديوگرافي كامپيوتري را توضيح دهد.- راديوگرافي ديجيتال  آفالين 

  روش هاي پردازش آنالوگ و ديجيتال را توضيح دهد.-

  و قدرت تفكيك در راديولوژي ديجيتال را توضيح دهد.كنتراست  -

 ساختمان و قسمت هاي مهم دستگاه ماموگرافي را بشناسد.- آشنايي با ماموگرافي  آنالين   پنجم بيست و 

  ويژگي هاي فيلم و صفحات تشديد كننده در ماموگرافي را بشناسد.-

  تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو   ارزشيابي تراكمي    بيست و ششم

  

  آنالين / آفالين / حضوري  



 

  طرح جامع تدريس  

  (Course Plan)    
  

 تكنولوژي پرتوشناسي ترم سه  گروه فراگير :                                              فيزيك پرتوشناسي تشخيصي   عنوان درس :

 دكتر محمد كشتكار نام استاد :                                                                ١٤٠٠- ١٤٠١اول            نيمسال :

  فيزيك پرتوها :  پيشنياز                                                                                        واحد تئوري  ٣          حد :تعداد وا

   هدف كلي درس : 

  آشنايي با اصول فيزيكي و اجزاي سيستمهاي تصويربرداري تشخيصي

  

  :اهداف ويژه 

 ه قادر باشند:دانشجويان بايستي در خاتمه دور ١

  مدلهاي اتمي مختلف را بشناسد و با نحوه توليد امواج الكترومغناطيس، طيف و مشخصه هاي طيف امواج الكترومغناطيس آشنا باشد.  - ١

اشعه ايكس را بداند و نحوه توليد اشعه ايكس و اجزاء المپ اشعه ايكس و اصول فيزيكي حاكم بر المپ را بتواند بيان  طرز كار تيوب   - ٢

  كند. 

 ا انواع برخوردهاي الكترونهاي شتاب گرفته با اتمهاي هدف آشنا باشدب - ٣

 . تابش برمز اشتراالنگ و تابش اختصاصي را توضيح بدهد  - ٤

 ل موثر بر آنها را با رسم نمودارهاي مربوطه توضيح دهد. كميت و كيفيت اشعه ايكس و عوام - ٥

 انواع برخوردهاي اشعه ايكس با ماده را توضيح دهد.  - ٦

 ف پرتوهاي ايكس مونو انرژتيك، پلي انرژتيك در عبور از ماده و ضرايب تضعيف  بتواند توضيح دهد. در مورد تضعي - ٧

 تورها و اتوترنسفورماتورها و يكسوكننده بتواند توضيح دهد. در مورد مدارات ژنراتورهاي اشعه ايكس، انواع ترانسفورما - ٨

  آشنا باشد. فاز و مدارهاي با فركانس باال٣با نحوه كار ترانسفورماتورهاي   - ٩

 منحني هاي تحمل حرارتي تيوب را بداند. نحوه استفاده از  - ١٠

 با لزوم و انواع فيلتراسيون و محدود كننده هاي اشعه ايكس آشنا باشد.  - ١١

 .اكندگي و نحوه كنترل آن و انواع گريد آشنا باشدبا اثرات پر - ١٢

 ساختمان و نحوه عملكرد كاست، صفحات تقويت كننده و فيلم را توضيح دهد.  - ١٣

 دانسيته، قدرت تفكيك و كنتراست را تعريف نمايد و عوامل موثر بر آنها را نام ببرد.  - ١۴

  با فلوروسكوپي و طرز كار المپ تقويت كننده تصويرآشنا شود.  - ١٥

 مان و دستگاههاي ماموگرافي و سنجش دانسيته استخوان آشنا باشد. با ساخت - ١۶
  : روش تدريس 

 بهمراه پرسش و پاسخسخنراني با استفاده از وسايل سمعي و بصري 

  

   الگوي تدريس :



 

  

  

  : ف و تكاليف دانشجووظاي

  حضور در كالس هاي آنالين-انجام تكالبف در موعد مقرر-ديدن محتواهاي آموزشي

  

  

   : روش ارزشيابي دانشجو

  نمره از بيست   فعاليت   رديف

  ٣  انجام تكاليف در سامانه نويد در زمان مقرر  ١

  ١  نويد آزمون هاي كالسي در سامانه  ٢

  ١  هاي مجازي حضور در كالس  ٣

  ٥  امتحان ميان ترم  ٤

  ١٠  امتحان پايان ترم  ٥

٦      

  

  منابع مطالعه : 

  منابع اصلي:

  

1- Christensens Physics of Diagnostic Radiology, Thomas S Curry, James E Dowdey, Roert C 
Murry 

 منابع فرعي: 

2- The Essential Physics of Medical Imaging, Jerrold T Bushberg, J Anthony Siebert, Edwin M 
Leidholdt Jr, John M Boone 

3- David Dowsett, Patrick A Kenny, R Eugene Johnston, The Physics of Diagnostic Imaging. 

 فيزيك تشعشع و راديولوژي. تاليف فريدون نجم آبادي  - ۴

 فيزيك راديولوژي تشخيصي كريستين سن ترجمه دكتر گورابي   - ۵

  
  
  

  توضيحات:

 كالسي اعالم شده از طرف امور كالس ها و امتحانات برگزار خواهد گرديد. برنامه همان روز س هاي آفالين در كال  

 برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتالس ها و امتحانات در كالس هاي آنالين طبق برنامه كالسي اعالم شده از طرف امور ك  


