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بسمه تعالي 

داوشگبٌ علًم پسشكي سمىبن ـ معبيوت آمًزشي ـ مديريت مركس مطبلعٍ ي تًسعٍ آمًزش پسشكي                                       

فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي 
فیسیک پرتًؼىاظی  :درس مًضًع

 تؽخیصی

 3: تئًري 3: تعداد كل ياحد کالض درض: عرضٍ آمًزشي

 : عملي

ديرٌ  ،کارؼىاظی رادیًلًشی : رشتٍ ي مقطع تحصيلي
9 

 3: ترم

 خاوم معصًمٍ یذاللُی: تدييه كىىدٌ َای تصًیربرداری تؽخیصی آؼىایی با اصًل فیسیکی ي اجسای ظیعتم: َدف كلي درس

وحًٌ ارائٍ درس، رسبوٍ ي  حيطٍ (داوؽجً در پایان َر جلعٍ قادر خًاَذ بًد): َدف رفتبري َر جلسٍ درس رئًس مطلب تبريخ جلسٍ

 يسيلٍ

 ارزشيببي ي فعبليتُبي تكميلي

آؼىایی کلی با درض، المپ  17/11/96 1

اؼعٍ ایکط  

. چگًوگی تًلیذ اؼعٍ ایکط را ؼرح دَذ -

. ظاختمان ي اجساء المپ مًلذ اؼعٍ ایکط را تًضیح دَذ -

. آوذ ثابت ي آوذ ديار را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. اثر پچاؼىٍ آوذ را ؼرح دَذ -المپ اؼعٍ ایکط  24/11/96 2

 .عًامل مؤثر بر اثر پاؼىٍ آوذ را تًضیح دَذ -

. دشوراتًرَای اؼعٍ ایکط ي مکاویعم عملؽان را ؼرح دَذ -

. َای اؼعٍ ایکط را تفعیر کىذ مىحىی کارکرد المپ -

. مىجىی ظرد ؼذن آوذ را تفعیر کىذ -

  ؼىاختی

 Power Pointوی، ظخىرا

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

  ؼىاختی تعطیـــــــــــــــــــــــــــــــــل رظمـــــــــــــــــــــــــــی             1/12/96 3

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. اصًل فیسیکی ي مکاویعم عمل فیلتر را ؼرح دَذ -فیلتر المپ اؼعٍ ایکط  8/12/96 4

. فیلتراظیًن را رکر کىذ اوًاع -

. فیلتراظیًن راتی را ؼرح دَذ -

. فیلتراظیًن اضافی را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 
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َای میذان  محذيدکىىذٌ 15/12/96 5

تابػ 

. َای محذيدکىىذٌ میذان تابػ را تًضیح دَذ ظیعتم -

. تًضیح دَذ َای میذان تابػ را دلیل اظتفادٌ از محذيدکىىذٌ -

. َا را رکر کىذ اوًاع محذيدکىىذٌ -

 .َا را تًضیح دَذ مکاویعم عمل اوًاع محذيدکىىذٌ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. َا را تًضیح دَذ دلیل اظتفادٌ از گریذ -گریذَا  22/12/96 6

. ظاختمان گریذ را ؼرح دَذ -

. ریذَا را ؼرح دَذَای مًرد اظتفادٌ جُت ارزیابی گ فاکتًر -

. درصذ عبًر پرتًَای ايلیٍ از گریذَا را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. فاکتًر بًکی را تًضیح دَذ -گریذَا  14/1/97 7

. عًامل مؤثر بر فاکتًر بًکی را تًضیح دَذ -

. فاکتًر بُبًد کىتراظت ي عًامل مؤثر بر آن را تًضیح دَذ -

. َا را تًضیح دَذ ثابت ي متحرک ي ظاختمان آن گریذَای -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. پذیذٌ لًمیىعاوط، فلًئًرظاوط ي فعفرظاوط را ؼرح دَذ -صفحات تؽذیذکىىذٌ  21/1/97 8

 .َا را تًضیح دَذ ظاختمان صفحات تؽذیذ کىىذٌ ي اجساء آن -

 .وىذٌ را تًضیح دَذراَُای افسایػ ظرعت صفحات تؽذیذ ک -

. مکاویعم تؽذیذکىىذگی صفحات تؽذیذکىىذٌ را تًضیح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

، صفحات تؽذیذکىىذٌ 28/1/97 9

خصًصیات فیسیکی فیلم 

 .فاکتًر تؽذیذکىىذگی ي عًامل مؤثر بر آن را تًضیح دَذ -

تطابق حعاظیت طیفی امًلعیًن فیلم با وًر حاصل از صفحات تؽذیذکىىذٌ  -

 .را تًضیح دَذ

. ظاختمان فیسیکی فیلم ي اجساء تؽکیل دَىذٌ آن را ؼرح دَذ -

 

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

َای فًتًگرافیک  يیصگی 4/2/97 10

فیلم رادیًلًشی 

. داوعیتٍ را تًضیح دَذ -

 .گیری آن را تًضیح دَذ مؤثر بر داوعیتٍ ي ريغ اوذازٌعًامل  -

. کىتراظت رادیًگرافیک ي عًامل مؤثر بر آن را تًضیح دَذ -

 .کىتراظت فیلم ي عًامل مؤثر بر آن را تًضیح دَذ -

. آلًدگی ي اظکتر بر کىتراظت را تًضیح دَذ اثر مٍ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 
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عًامل َىذظی مؤثر بر  11/2/97 11

کیفیت تصًیر 

. را تًضیح دَذ عًامل َىذظی مؤثر بر کیفیت تصًیر -

. يضًح تصًیر را ؼرح دَذ -

. خًاوایی تصًیر را ؼرح دَذ -

. وًیس ي عًامل مؤثر بر آن را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

. فلًريظکًپی جذیذ را تًضیح دَذ َای طراحی ي اجسای ظیعتم - فلًريظکًپی 18/2/97 12

. َای تقًیت کىىذٌ تصًیر را تًضیح دَذ ظاختمان المپ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

َای تصًیربرداری  ظیعتم 25/2/97 13

 دیجیتال

. رادیًگرافی کامپیًتری را تًضیح دَذ -

ح َای صفحٍ معط ، آؼکارظازَای صفحٍ معطح، ظیعتمCCDتراؼٍ  -

. معتقیم ي غیرمعتقیم را ؼرح دَذ

. با پردازغ آوالًگ ي دیجیتال آؼىا باؼذ -

. با پردازغ کلی تصًیر آؼىا باؼذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

َای تصًیربرداری  ظیعتم 1/3/97 14

 مامًگرافی

. َای اؼعٍ ایکط دظتگاٌ مامًگرافی را تًضیح دَذ ظاختار تیًپ -

. َای فیلم اظکریه در مامًگرافی را ؼرح دَذ یعتمطراحی ض -

. عًامل مؤثر بر ديز بافت پعتان را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

َای تصًیربرداری  ظیعتم 8/3/97 15

مامًگرافی 

َای مامًگرافی را  کىترل اتًماتیک اکعپًشر ي کمپرظًر در دظتگاٌ -

. تًضیح دَذ

َای  ين ي شوراتًر اؼعٍ ایکط مًرد اظتفادٌ در دظتگاٌکًلیماظی -

. مامًگرافی را تًضیح دَذ

. َای مامًگرافی را تًضیح دَذ حعاظیت ظىجی فیلم -

. ومًوٍ برداری اظتریًتاکتیک از پعتان را ؼرح دَذ -

.  مامًگرافی دیجیتال را ؼرح دَذ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 

   تعطیـــــــــــــــــــــــــــــــــل رظمـــــــــــــــــــــــــــی   15/3/97 16

َای  اصًل فیسیکی دظتگاٌ 22/3/97 17
BMD 

. را ؼرح دَذ BMDَای  ظاختار ي مکاویعم عملکرد دظتگاٌ -

. آؼىا باؼذ BMDَای با اوًاع دظتگاٌ -

  ؼىاختی

 Power Pointظخىراوی، 

 

 

 

ارزؼیابی کالظی 
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:                  بعفهرست منا
 (REFERENCE) :مىبع اصلي

فیسیک تؽخیصی کریعتیه ظه ترجمٍ دکتر گًرابی  
 (BIBLIOGRAPHY) :مىببع يابستٍ براي مطبلعٍ بيشتر

 (بًؼبرگ)َای تصًیربرداری پسؼکی  فیسیک ظیعتم

 


