
  

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 3ترم  تکنولوژی پرتوشناسی فراگير : وهگر                 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی     : عنوان درس 

 محمد کشتکاردکتر  نام استاد :                                                     97-98اول    نيمسال :

  واحد تئوری 3تعداد واحد :            18-02 شنبهسه   و 11-16 شنبه روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف _ی جایاب _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه اول  

و تاریخچه کشف  امواج الکترومغناطیسآشنایی با  دوم

 اشعه ایکس

 انواع امواج به خصوص امواج الکترومغناطیس را تعریف کند.-

 نظریه موجی و ذره ای امواج را توضیح دهد.-

 رابطه انرژی فرکانس و طول موج فوتون را بیان کند.-

 مختلف تیوب اشعه ایکس را توضیح دهد.قسمت های - اجزای تیوب اشعه ایکس سوم

 کاتد و آند را کامل توضیح دهد.-

 اثر پاشنه آند را توضیح دهد.-

 را توضیح دهد.تیوب کاتد قسمتهای مختلف  - ادامه اجزای تیوب اشعه ایکس چهارم

 را توضیح دهد.تیوب آند قسمتهای مختلف  -

 را توضیح دهد.علت استفاده از زاویه آند و مفهوم اصل کانون خطی -

 نحوه تولید اشعه ایکس ترمزی و اختصاصی را توضیح دهد.- تولید اشعه ایکس پنجم

 طیف اشعه ایکس خروجی از المپ را رسم کند.-

 توضیح دهد.طیف اشعه ایکس را  امل موثر بر کیفیت و کمیتعو- مه تولید اشعه ایکسااد ششم

 انواع برخوردهای اساسی بین پرتو وماده را نام ببرد.- برخوردهای اساسی بین اشعه ایکس و ماده هفتم

 پدیده فتوالکتریک را توضیح دهد.-

 کاربردهای اثر فتوالکتریک را در رادیوگرافی تشخیصی توضیح دهد.-

 پراکندگی کامپتون را توضیح دهد.- ادامه برخوردهای اساسی بین اشعه ایکس و ماده هشتم

 پدیده تولید جفت را توضیح دهد.-

 عوامل موثر بر پراکندگی کامپتون را توضیح دهد.-

 تضعیف پرتوهای تک انرژی و چند انرژی را در ماده توضیح دهد.- تضعیف اشعه ایکس در ماده و عوامل موثر بر آن نهم

 عوامل موثر بر تضعیف را توضیح دهد.-

 مفهوم ضریب تضعیف و الیه نیم جذب را شرح دهد.-

 رادیولوژی تشخیصی را توضیح دهد.نحوه تضعیف اشعه ایکس در -

 ساختار ترانسفورماتورها و روابط مربوط به آنها را توضیح دهد.- ژنراتور اشعه ایکس دهم

 تفاوت بین ترانسفورماتور و اتوترانسفوماتور را بداند.-

 دالیل نیاز به یکسوسازها را توضیح دهد.-

 را شرح دهد. سازیهای خنکل سنجش توان تیوب و منحنیجداو گرمای آند و - ادامه ژنراتور اشعه ایکس يازدهم

 را بداند. توصیه های الزم برای جلوگیری از آسیب به آند و افزایش عمر المپ اشعه ایکس-

 امتحان میان ترم  دوازدهم

 فیلتر را توضیح دهد.- آشنایی با فیلترها سيزدهم

 مهمترین کاربرد فیلتر در رادیولوژی را توضیح دهد.-

 نواع فیلترهای خاص را نام ببرد و کاربرد هر یک در رادیولوژی را توضیح دهد.ا-



  

 محدود کننده را توضیح دهد و انواع آن را نام ببرد.- آشنایی با محدودکننده ها چهاردهم

 مزایا و عدم مزایای محدود کننده ها را توضیح دهد.-

 آزمون کنترل تطابق میدان نوری و تابشی را شرح دهد.-

 ساختمان و عملکرد گرید را توضیح دهد.- آشنایی با گرید انزدهمپ

 انواع طرح گرید را نام ببرد و مزایا ان را نام ببرد.-

 رابطه بین افزایش نسبت شبکه گرید و شرایط اکسپوز را بیان کند.-

 عدم مزایای استفاده از گرید را بیان کند. - ادامه آشنایی با گرید شانزدهم

 رید را نام ببرد و هر کدام را توضیح دهد.انواع قطع گ-

 عوامل موثر بر روی قطع گرید را شرح دهد.-

 با آزمایش انواع قطع گرید را توضیح دهد.-

 پدیده های مختلف لومینسانس را شرح دهد.- آشنایی با صفحات تشدید کننده هفدهم

 اجزاء تشکیل دهنده یک صفحه تشدید کننده را نام ببرد.-

 را بر میزان اکسپوژر بیمار و شرایط تابش و ناواضحی تصویر بیان کند.اثر سرعت -

 چند نمونه از فسفرهای جدید را نام ببرد.-

 و نحوه محاسبه آن را بیان کند.دانسیته رادیوگرافی را تعریف نماید - آشنایی با فیلم رادیوگرافی هجدهم

 علل لگاریتمی بودن دانسیته را بیان کند.-

 انسیتومتر را توضیح دهد.روش کار یک د-

 منحنی مشخصه فیلم را توضیح داده و نحوه رسم آن را بیان کند.-

 شیب منحنی را محاسبه نماید و سرعت فیلم را اندازه گیری کند.-

 عوامل موثر بر کنتراست فیلم را نام ببرد.- ادامه آشنایی با فیلم رادیوگرافی نوزدهم

 تفاوت سرعت و حساسیت فیلم را توضیح دهد.-

 پهنای اکسپوژر را تعریف کند و اثر شیب منحنی بر آن را توضیح دهد.-

 اکسپوژر متقاطع و اثر آن بر روی ناواضحی را توضیح دهد.-

 ناسد و فهرست کند.عوامل موثر بر کیفیت تصاویر رادیوگرافی را بش- آشنایی با عوامل هندسی موثر بر تصویر رادیوگرافی بيستم

 قدرت تفکیک مکانی را تعریف کند.-

 عوامل موثر بر رزولوشن تصویر رادیوگرافی را شرح دهد.-

ادامه آشنایی با عوامل هندسی موثر بر تصویر  بيست و يکم

 رادیوگرافی

 قدرت تفکیک کنتراست را تعریف کند.-

 آنها را شرح دهد.مواد کنتراست زا در رادیوگرافی را بشناسد و نحوه عملکرد -

 عوامل موثر بر کنتراست تصویر رادیوگرافی را شرح دهد.-

 نویز و انواع نویز را شرح دهد.-

 عوامل موثر بر نویز در تصویربرداری رادیوگرافی را شرح دهد.-

 نحوه کنترل و کاهش نویز را شرح دهد.-

 روسکوپی را شرح دهد.ساختمان دستگاه فلو- سیستم های فلوروسکوپیآشنایی با  بيست و دوم

 نحوه تشکیل تصویر در فلوروسکوپی را شرح دهد.-

 مدهای مختلف این تصویربرداری را بشناسد.-

 رادیوگرافی کامپیوتری را توضیح دهد.- رادیوگرافی دیجیتال بيست و سه

 روش های پردازش آنالوگ و دیجیتال را توضیح دهد.-

 تال را توضیح دهد.کنتراست و قدرت تفکیک در رادیولوژی دیجی-

 ساختمان و قسمت های مهم دستگاه ماموگرافی را بشناسد.- آشنایی با ماموگرافی بيست و چهار

 ویژگی های فیلم و صفحات تشدید کننده در ماموگرافی را بشناسد.-

 



  

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

 ترم سه نولوژی پرتوشناسیتک گروه فراگير :    فیزیک پرتوشناسی تشخیصی   عنوان درس :

 محمد کشتکاردکتر نام استاد :                                                               97-98اول   نيمسال :

 پرتوهافیزیک  :  پيشنياز                                                                               واحد تئوری 3 تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

  اصول فیزیکی و اجزای سیستمهای تصویربرداری تشخیصیآشنایی با 

 :اهداف ويژه 

 در خاتمه دوره قادر باشند: یستیبا انیدانشجو

 .مدلهای اتمی مختلف را بشناسد و با نحوه تولید امواج الکترومغناطیس، طیف و مشخصه های طیف امواج الکترومغناطیس آشنا باشد -1

را بداند و نحوه تولید اشعه ایکس و اجزاء المپ اشعه ایکس و اصول فیزیکی حاکم بر المپ را بتواند بیان  تیوب اشعه ایکسز کار طر -2

 کند.

 با انواع برخوردهای الکترونهای شتاب گرفته با اتمهای هدف آشنا باشد -3

 .تابش برمز اشتراالنگ و تابش اختصاصی را توضیح بدهد -4

 ایکس و عوامل موثر بر آنها را با رسم نمودارهای مربوطه توضیح دهد.کمیت و کیفیت اشعه  -5

 انواع برخوردهای اشعه ایکس با ماده را توضیح دهد. -6

 بتواند توضیح دهد.  و ضرایب تضعیف مونو انرژتیک، پلی انرژتیک در عبور از ماده تضعیف پرتوهای ایکسدر مورد  -7

 ترانسفورماتورها و اتوترنسفورماتورها و یکسوکننده بتواند توضیح دهد. در مورد مدارات ژنراتورهای اشعه ایکس، انواع -8

 فاز و مدارهای با فرکانس باال آشنا باشد.3با نحوه کار ترانسفورماتورهای  -9

 منحنی های تحمل حرارتی تیوب را بداند.نحوه استفاده از  -11

 با لزوم و انواع فیلتراسیون و محدود کننده های اشعه ایکس آشنا باشد. -11

 .با اثرات پراکندگی و نحوه کنترل آن و انواع گرید آشنا باشد -12

 ساختمان و نحوه عملکرد کاست، صفحات تقویت کننده و فیلم را توضیح دهد. -13

 را نام ببرد. و عوامل موثر بر آنهارا تعریف نماید و کنتراست  ، قدرت تفکیکدانسیته -14

 ود.با فلوروسکوپی و طرز کار المپ تقویت کننده تصویرآشنا ش -15

 .آشنا باشداستخوان  دانسیتهسنجش و ساختمان و دستگاههای ماموگرافی با  -16
 

 : روش تدريس 

 بهمراه پرسش و پاسخ یو بصر یسمع لیبا استفاده از وسا یسخنران



  

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 پرسش کالسی در مورد درس جلسه گذشته در ابتدای هر جلسه تدریس 

 کوییز 

 امتحان میان ترم 

 ایان ترمامتحان پ 
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