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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

کارشناسي پیوسته  حصیلي:ت یرشتهو مقطع  علوم پرتويي گروه آموزشي:    پیراپزشکي دانشکده:

 تکنولوژی راديولوژی

 فيزيك پرتوهاو سلولي  يست شناسيز یش نیاز:پ       ينظر د:نوع واح       2 :تعداد واحد    ژييوبيولوراد: نام درس

 گروه علوم پرتويي مکان برگزاري:  21-22 :ساعت :شنبه      روز زمان برگزاري كالس:

 سوسن چراغيدکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:        چراغيسوسن دکتر  :مسئول درس     تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

زوم و مووكر، DNAجمله از مختلف   ح سطودر یك ژبیولوات ثرد ایجاو امحیط ژي در نراري ابجاگذ يههاو رامکانیسم درس ین در ا

قا شکل منحني به در شدد یجاات اتغییري آن و مترهاراپاو بقا ي سم منحني هارمي شود.  سيرمختلف بري سیستم هاو بافت ها ل در سلو

، نكسیژاثر ا ،یكژبیولوو میایي شیو مل فیزیکي اجمله عوآن از موثر بر  ملاعوي و حساسیت پرتو ،مختلفي هاي تحت تاثیر پرتوگیر

سوماتیك ي سیب هاآنقطه نظر ن از بدم به تماي تابش گیرات ثرو ابافتي و ترمیم سلولي ي یند هاابا فراه همرد تحت حاد و حاي سیب هاآ

 د.مي گیر اربحث قررد سیب بر جنین موو آیي پرتوها اثر سرطانزابا اه نتیکي همرو ژ

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلي: 

بررسي مکانیسم انواع اثرات تابش بر موجودات زنده و سیستم هاي بیولوژیکي با تاكید بر اثرات بیولوژیك در تابش گیریهاي تشخیصیي و  

 درماني  

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. را ذکرانواع پرتوهای یونیزان  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) عمل مستقیم و غیر مستقیم تشعشع -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( عمل مستقیم و غیر مستقیم تشعشع صدمات بیولوژیک ناشی از  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 رزشیابيا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 فيزيك و شيمي تابش 021
پرتوهای 

الکترومغناطیس، 

پرتوهای ذره ای، عمل 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

نجام پيش آزمون، ا

 شفاهي
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مستقیم پرتو، عمل 

 غیر مستقیم پرتو

     

     

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.انواع شکست های کروموزومی ناشی از تابش  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) شکست های کروموزومی روشهای اندازه گیری -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )  DNAمسیرهای ترمیم  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
آسيبهاي ناشي از تابش در 

 DNAمولکولهاي 

و  SSBشکستهای 

DSB ،  انواع

مسیرهای ترمیم 
DNA 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

01 
شته ر شکستگيي گيرازه ندا

DNA 

Commet assay, 
پالس فیلد ژل 

 الکتروفروز

Radiation-

induced foci 

assay 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف . ).را توضیح دهدانواع مرگ سلولی ناشی از تابش  -

 شناختی(هدف . )یه و تحلیل کند.جزناشی از تابش را تو کروماتیدی ناهنجاریهای کروموزومی  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 
ناهنجاریهای کروموزمی ناشی 

 از تشعشع

دی سانتریک، حلقه، 

، جابجایی و پل آنافازی

 حذف ناشی از تابش

حث سخنراني تعاملي، ب

و  معرفي موردگروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 
مکانیسم  و قابليت توليد مثل

 سلولیمرگ 

سلولی مکانیسم مرگ 

، مرگ ناشی از تابش

میتوزی، مرگ 

آپوپتوز، مرگ اتوفاژی، 

روند پیری و 
Bystsnder effect 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

 

 چهارم: اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )چگونگی رسم منحنی بقا را شرح دهد.  -

 بخش های مختلف منحنی بقا را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 بقاي سلولي منحني 021

مراحل کشت سلولی، 
Plating 

efficiency  رسم ،

منحنی های بقا، شکل 

منحنی های بقا در 

 انواع پرتوهای یونساز

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )نگی تعیین طول مراحل چرخه سلولی چگو -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( راازهای مختلف سیکل سلولی فحساسیت پرتویی در  -

 )هدف شناختی( را با هم مقايسه و آناليز کند. Low LETو   High LETتغییر حساسیت پرتویی چرخه سلولی با پرتو  -

 

 ی مطالبهبندی ارائجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

021 
در مراحل پرتويي حساسيت 

 مختلف سيکل سلولي

تکنیک اتورادیوگرافی،  

خرمن میتوزی، تاثیر 

در مراحل مختلف پرتو 

، سيکل سلولي

يي رتوپحساسيت 

 Highپرتو چرخه با 

LET   وLow LET 

حث ب سخنراني تعاملي،

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.انواع صدمات پرتویی  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )قابلیت ترمیم صدمات پرتویی  -

 و تحلیل کند. )هدف شناختی(تجزیه  اثر آهنگ دوز را با رسم نمودار -

- 5R .هدف شناختی(مهم در رادیوبیولوژی را شرح دهد( . 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 طبقه بندي صدمات پرتويي 01
 ,LDآسیبهای 

SLD, PLD   و

 ترمیم صدمات پرتویی

حث ب سخنراني تعاملي،

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 دوزهنگ آثر ا 01
در   دوزهنگ آاثر 

SLD اثر معکوس ،

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 
 ، کوئيزشفاهي
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Dose-Rate پرسش و پاسخ 

 مهم در راديوبيولوژي R پنج 01
تقطیعی، پرتودهی 

مهم  در    5Rمعرفی 

 رادیوبیولوژی

حث اني تعاملي، بسخنر

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اثر اکسیژن در حساسیت پرتویی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( در راديوتراپي دمجدن شدن دار کسيژچگونگی -

 

 ی مطالببندی ارائهدول زمانج

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

021 
ن شدن دار کسيژو ن کسيژاثر ا

 دمجد

در  نکسيژاثر اماهيت 

، زمان حساسيت پرتويي

عمل و غلظت مورد نياز 

ن دار کسيژا، اکسيژن

هايپوکسي  ،دمجدن شد

ن ژکسيحاد و مزمن، اثر 

در  دمجدن شددار 

 راديوتراپي

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 . )هدف شناختی(تجزیه و تحلیل کندرا با توجه به نوع ذره یا پرتو یونیزان  چگونگی واگذاری انرژی پرتو یی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) RBE يکي نسبيژثر بيولوا -

 شناختی(هدف )را شرح دهد.   RBEو  LETرابطه  -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و   High LETپرتو  ژي نراخطي ل نتقاا 01
Low LET 

حث ني تعاملي، بسخنرا

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 يکي نسبيژثر بيولوا 01
RBE  و عوامل موثر در

 آن، فاکتور وزن پرتو

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف دهد. )شرح سندروم پرودرومال را  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(با توجه به میزان دوز و حساسیت پرتویی بافت   راسندرومهای حاد تشعشعی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 نکل بدي گير تابشد حار ثاآ 021

آثار کشنده پرتو، 

سندروم پرودرومال، 

انواع سندرومهای حاد 

تشعشعی، 
LD50/60 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. توييپر هکنندوم مل مقااعوچند مورد از  -

- DRF  شناختی(هدف توضیح دهد. )را 
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 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( پرتويي هکنندوم مل مقااعو و هکنندس مل حسااعونيسم اثر مکا -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرتويي هکنندوم مل مقااعو 01
ترکیبات محافظ 

 ،پرتویی، مکانیسم اثر
DRF 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 پرتوييه کنندس مل حسااعو 01
 هاي هکنندس حسا

 عملپرتویی، مکانیسم 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(مشخصات آثار احتمالی و قطعی ناشی از پرتو  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پاسخ برای آثار احتمالی و قطعی  –منحنی های دوز  -

 شناختی(هدف ) را ذکر نماید. نسانچند مورد سرطانهای ناشی از پرتو در ا -

 شناختی(هدف )روشهای ارزیابی ریسک ناشی از دوز پرتویی را شرح دهد.  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-منحني هاي دوز 01

اثرات قطعی و 

احتمالی اشعه، دوز 

 -نحنی دوزآستانه، م

 پاسخ 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

 سرطانزايي پرتو 01

تجربه سرطانزایی پرتو 

 مدلهای در انسان،

ارزیابی ریسک، 

بدخیمی های ثانویه 

 در بیماران رادیوتراپی

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را فهرست کند. )آثار وراثتی ناشی از پرتو  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )آثار پرتویی بر باروری زنان و مردان  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 تشعشعوراثتي ر ثاآ 021

مقایسه آثار پرتو بر 

باروری زنان و مردان، 

آثار وراثتی ناشی از 

پرتو در انسان، دوز 

 مضاعف کننده

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

     

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( آثار اشعه بر جنین در مراحل مختلف جنینی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ALARAاصل  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

021 
اثر   ،رويان و جنين اثر اشعه بر

زايي،   کاتاراکت اشعه بر پوست، 
LD50 

 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ناختی(شهدف . ).وضیح دهد.ت LQمدل بقا ا در ر  βو   α پارامترهای  -

 شناختی(هدف دهد. ) شرحرا  دوز موثر بیولوژیکی -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(با توجه به نوع پرتو   LQمدل  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 LQمدل بقا  021

تواني، -مدل بقا خطي

،   βو   α پارامترهای 

و کاربرد  α /β نسبت

آن در تعيين دوز 

 BED،تقطيعي

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) را لیست کند. منابع طبیعی تشعشع -

 بشناسد. )هدف شناختی( رتوگیری شغلی، زنان باردار و کودکان رادوز ماهیانه پ  -

 . )هدف شناختی(میزان ریسک بر اساس منابع طبیعی و فعالیت های انسان را تجزیه و تحلیل کند -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

021 

سك  در راديولوژي مقادير ري 

تشخيصي، پرتودرماني و پزشکي 

 هسته اي

پرتوگيري زمينه، 

پرتوگيري شغلي، 

پرتوگيري کودکان و 

 زنان باردار

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )واحدها و کمیتهای حفاظت پرتویی  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( اصول حفاظت پرتویی را در مراکز درمانی و تشخیصی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 حفاظت پرتویی 021

موثر، دوز معادل، دوز 

دوز موثر گروهی، دوز 

معادل تجمعی، دوز 

قابل چشم پوشی، 

اصول حفاظت پرتویی 

در مراکز درمانی و 

 تشخیصی 

حث سخنراني تعاملي، ب

معرفي مورد و گروهي، 

 پرسش و پاسخ

 ، کوئيزشفاهي
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم پرتويی        گروه آموزشی:  پیراپزشکی    دانشکده:

 راديولوژیتکنولوژی پیوسته 

  2 ناتوميآ یش نیاز:پ نظري د:ع واحنو             3 تعداد واحد:        2ريپرتونگاي هاروش نام درس: 

 گروه علوم پرتویي  مکان برگزاري:  11-13 :ساعتشنبه     چهار روز: زمان برگزاري كالس: 

 سوسن دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:     چراغيسوسن دکتر  مسئول درس:   تعداد دانشجویان:

 چراغي

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ناتوميك آمختلف ي ت هاقسماز في ايوگررادمختلف ي ضعيت هاو ،ربيمازي ساده ماوش آربا ن نشجويادرس داين در ا

هر يك ه در ل مشاهدناتوميك قابي آهارساختاادراري و سيستم  ،ارشسيستم گو ،شكم ،يه هار ،قفسه سينه ،اتفقرن ستو

 دد.شنا مي گرآ
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ،شكم ،یه هار ،قفسه سينه ،اتفقرن ناتوميك ستوآمختلف ي ت هاقسمز اري پرتونگاي هاروش با  دانشججججج و شنایيآ

آماده سازي بيمار، آماده سازي مجاده   آزمایشات، هر یك از کاربرد عدمد و بررکاارد مو ،ادراريسيستم  ،ارشسيستم گو

 و آشنایي با وميكناتآموقعيت با توجه به ر هي بيمادضعيت در وتسلط کامل ، یقيرتز یاکي راخورت صوبه  کنتراست زا

 تمایشام آزن ااجهت ز نيارد سایل موو

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافبه اجزاي اختصاصیقابل تقسیم شدن  اهداف بینابینی دهد.

 

سيستم  ،شكم ،یه هار ،قفسه سينه ،اتفقرن ستو از اصول و روش  اجراي آزمونهاي پرتو نگاري، مفاهيمیادگيري  -

 ادراريسيستم  ،ارشگو

 کنتراست زا هت ویز مادچگونگي  آماده سازي بيمار، مواردکاربرد آزمون، -

 وضعيت هاي مورد استفاده جهت پرتونگاري هاي  تسلط کامل به تكنيك ها و -

 جهت ان ام آزمونها  وسایل موردنياز آشنایي با  -

 

 های تدريس:شیوه

پرسش و پاسخ       ▀سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی
▀ 

 ▀ (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)               ▀ (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)               ▀بحث گروهی
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 حضور فعال و منظم در جلسات درس -

 .س حاضر شودالوده و با آمادگي در کمهر جلسه مطالب مورد تدریس را از قبل مطالعه ن در -

یا در کارآموزیهاي  اینترنت ،تي که دانش و در صدد جست وي جواب آن در متون رفرنسطرح سواال -

 .باشد بيمارستاني

 ان ام تكاليف محوله -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

      ▀پروژكتور اسالید  تخته و گچ       ▀وایت برد 

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره 08آزمون پایان ترم   ▀   درصد نمره ------آزمون میان ترم    

  

 درصد نمره18شركت فعال در كالس    ▀   درصد نمره  18م تکالیف نجاا  ▀   

 سمينار  -حضور منظم در کالسسایر موارد )لطفاً نام ببرید(:  

 

 نوع آزمون

    ▀غلط -صحیح          ▀ايزینهچندگ          ▀پاسخ كوتاه    ▀تشریحی 

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures, Latest Edition 

 ينترنتیا 

 منابع فارسی:

 چاپی 
 

 تیاينترن 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

ه لين مهراو وي پس سران ستخوامفصل بين ، پرتونگاري مهره هاي گردني 1

 دنگر
 چراغيسوسن دکتر 

 )جلسه دوم) پرتونگاري مهره هاي گردني 2

 گزيسو آطلس ي اهاه مهراز في ايوگرراد

" 

 نيدگرات فقرن ستواز في ايوگرراد               3

 ه ايبين مهري فضابررسي ضمائم و )جلسه سوم)          

" 

 " پشتيات فقرن ستواز في ايوگرراد                      4

 " کمريات فقرن ستواز في ايوگرراد 5

 " کمري )جلسه دوم(ات فقرن ستواز في ايوگرراد 6

 " نبالچهوم و دساکران ستخواز افي ايوگرراد 7

 " قفسه سينهي نهااستخواز افي ايوگرراد 8

 " )جلسه دوم( قفسه سينهي نهااستخواز افي ايوگرراد 9

 " سيستم تنفسيو يه ها از رفي ايوگرراد 11

 " )جلسه دوم( سيستم تنفسيو يه ها از رفي ايوگرراد 11

 " فيانكوگروبر م(سو)جلسه  سيستم تنفسيو يه ها از رفي ايوگرراد 12

 " پرتونگاري از شكم 13

 " يارشسيستم گواز في ايوگرراد 14

 " ادراريسيستم از في ايوگرراد 15

 " صفراويسيستم از في ايوگرراد 16
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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

تکنولوژی  -کارشناسي پیوسته  تحصیلي: یرشتهو مقطع علوم پرتويي         گروه آموزشي:پیراپزشکي          دانشکده:

 راديولوژی 

 فیزیک پرتوها یش نیاز:پ     نظری د:نوع واح       3  تعداد واحد:        فیزیک پرتوشناسی تشخیصی ام درس:ن 

 گروه علوم پرتویی مکان برگزاری:  8-11 :ساعت   سه شنبه :روز             :زمان برگزاری كالس

 دكتر سوسن چراغی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دكتر سوسن چراغی    مسئول درس:        تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 ،گریدها،یكساشعه ب اشامل تیوداری تصویربری مختلف سیستم های قسمت هاد كررفیزیكی حاكم بر كال صوو ان شنایی با ساختماآ

و مل هندسی اعو ،مل مختلف موثر بر هریکاعوو ست اكنترو نسیته دامفاهیم  ،تشكیل تصویرو فیزیكی فیلم ر ساختا ه،تشدیدكنندت صفحا

سی ربرو سكوپی روفلورن مدی نتها معرفی سیستم هاو در اكیفیت تصویر ن موامع پیرجاو بحث كلی و یر وكیفیت تصا برمثلثاتی موثر 

سكپی روفلوی سیستم هار در مانیتوو یدیویی ی وبین هادورتصویر ه تقویت كنندی جمله المپ هاآن از مختلف ا جزد اكررمكانیسم فیزیكی كا

 فیاماموگرو  لیجیتاداری دتصویربری سیستم ها ،بستهار مد

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يلهدف ک
 در پزشكیتشخیصیداری تصویربری سیستم هاای جزو افیزیكی ل صواشنایی با آ
 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. اهمیت و كاربرد امواج الكترومغناطیس در پزشكی -

 را فهرست كند. )هدف شناختی(ترومغناطیس خصوصیات امواج الك -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(  EMدیدگاه موجی بودن و ذرهای بودن پرتو  -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(  EMبیناب  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 الكترو مغناطیسیامواج  111
مقدمه، تعاریف، طیف 

 امواج الكترومغناطیس

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ

نجام پیش آزمون، ا

 شفاهی

 شفاهیحث سخنرانی تعاملی، بتولید  ، منشاءتاریخچه كشف اشعه ایكس 01
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و كاربرد آن  اشعه ایكس

 در پزشكی

 پرسش و پاسخگروهی، 

     

 

 

 :سه دوماهداف رفتاری جل

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. پ مولد اشعه ایكس تشخیصیالماجزای  -

 را فهرست كند. )هدف شناختی(كاتد و  آند و خصوصیاتار ساخت -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فرایند تولید اشعه ایكس -

 ختی(طیف اشعه ایكس را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شنا -

 شناختی(هدف )  .دهد توضیحرا نحوه ایجاد ولتاژ اشباع  -

 )هدف شناختی(تجزیه و تحلیل كند  اثر زاویه هدف رابر كیفیت تصویر و خروجی اشعه -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پ مولد اشعه ایكسالم 181

 اشعه ایكس، مانفیال

، عوامل موثر انواع آند

 ،المپ بر طول عمر

عوامل موثر بر طیف 

ولتاژ  ،اشعه ایكس

 ، پاشنه آنداشباع

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

     

     

 

  اهداف رفتاری جلسه سوم:

  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 )هدف شناختی( را شرح دهد.در پرتونگاری نراتورهای مورد استفاده ساختار ژ -

 اساس انتخاب نوع ترانسفورمرها را در ژنراتور تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -
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 كار یكسوكننده ها را تفسیر و انواع آن را فهرست كند. )هدف شناختی( -

- Ripple Voltage  )را شرح دهد. )هدف شناختی 

 

 ی مطالبارائهبندی جدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ژنراتور مولد پرتو 181

قانون ترانسفرمر، انواع 

 ترانسفرمرها

 یكسوكننده ها،

Ripple Voltage 

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

     

     

 

 ری جلسه چهارم:اهداف رفتا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.برهمكنشهای پرتو و ماده  -

 را فهرست كند. )هدف شناختی(عوامل موثر در هر برهمكنش   -

 . )هدف شناختی(با هم مقایسه كندرا  انواع ضریب تضعیف -

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ومقایسه  ا همب پلی كروماتیک را و كرومجذب و كاهش پرتو ایكس منو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 برهمكنشهای پرتو و ماده 01

برهمكنش 

فتوالكتریک، كمپتون و 

تولید جفت و عوامل 

 موثر بر آنها

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

 جذب و تضعیف اشعه ایكس 01

ضرایب تضعیف 

، انرژی جرمی و خطی

، جذب اشعه kلبه 

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی
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تكرنگ و پلی 

 كروماتیک

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) را شرح دهد. مكانیسم عمل فیلترو  راسیونفیلتفیزیكی ل صوا -

 را فهرست كند. )هدف شناختی(انواع فیلترهای اشعه ایكس تشخیصی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(تاثیر فیلتر بر دوز بیمار و كیفیت تصویر  -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(آنها و كاركرد هر كدام از محدود كننده های پرتو ی سیستم هاانواع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 راسیونفیلت 01

فیلترهای اضافی، فیلتر 

ذاتی، تاثیر فیلتر بر دوز 

طیف  تاثیر فیلتر بیمار و

 پرتو

حث سخنرانی تعاملی، ب

رفی مورد و معگروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

01 
ان میدد بعاا ایهه كنندودمحد

 تابش

محدود كننده های 

مخروطی، استوانه ای، 

ساختار كولیماتور و اثر 

محدود كننده ها بر دوز 

 پراكنده

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.را بیان  گریدن ساختما -

 را فهرست كند. )هدف شناختی(انواع گرید  -

 تاثیر گرید بر دوز بیمار و بهبود كنتراست را شرح دهد. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 گریدساختار  09

انواع  ،گریدن ساختما

 گرید، 

 

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

 کارکرد گرید 09

نحوه ارزیابی گرید، تاثیر 

گرید بر دوز بیمار و 

انواع  كیفیت تصویر، 

 برش گرید

حث سخنرانی تعاملی، ب

مورد و معرفی گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 نحوه ارزیابی گرید را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 انتقال اولیه -

 ضریب بوكی و ضریب بهبود كنتراست -

 چگونگی برش گرید را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 گرید ارزیابی 01

نحوه ارزیابی گرید، 

ضریب بوكی و ضریب 

 بهبود كنتراست،

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

 قطع گرید 01
كانونی، قطع  گرید قطع

تكنیک  نبی،گرید جا
Air Gap 

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د
 را توضیح دهد. )هدف شناختی(و تكنولوژی جدید فسفر فسفرسانس ، سانسرفلوهای ه پدیدتفاوت  -

 كاربرد پدیده های فوق در تصویربرداری را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. آنمل موثر بر اعوو تشدیدكنندگی ر فاكتو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 لومینسانسه پدید 01

 نسفسفر ساه پدید

، تکنولوژی فلورسانس

 فسفر های جدید

Photostimulable 

phosphor 

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

 صفحات تشدید كننده 01

كاركرد صفحات، 

 ، DQE سرعت صفحه،

 قدرت تحلیل

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

 

 

 م:نهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذكر نماید. راژی یولورادفیلم  و فتوگرافیک فیزیكیت خصوصیا -

 منحنی مشخصه فیلم را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فیکایوگررادست اكنترو نسیته دامفهوم  -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( ستاثر بر كنترمل مواعو -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

09 
 و فتوگرافیک فیزیكیت خصوصیا

 فیلم

منحنی مشخصه فیلم، 

 گامای فیلم

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 
 ، كوئیشفاهی
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 پاسخ پرسش و

 ستاكنترو نسیته دامفهوم  09

دانسیته فتوگرافیک، 

مل اعو كنتراست فیلم،

 ستاكنتر موثر بر

حث سخنرانی تعاملی، ب

معرفی مورد و گروهی، 

 پرسش و پاسخ

 ، كوئیزشفاهی

     

 

 هم:داهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ی فلوروسکپی را شرح دهد. )هدف شناختی(تصویرسازو نحوه ویژگی  -

 )هدف شناختی(تجزیه و تحلیل کند  جز به جز را تصویره كنندتشدیدالمپ   ارساخت  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تصویرسازی فلوروسکپی 09
ویژگی تصویر 

 پیفلوروسک

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

 تصویره كنندتشدیدالمپ  اجزاء   09

فسفر ورودی،  فسفر 

خروجی، آند شتاب 

 دهنده، 

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

 ثبت تصویر 09

سیستم ثبت تصاویر، 

تقویت روشنایی، تقویت 

 كوچک نمایی، شار فلو

حث خنرانی تعاملی، بس

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

 

 دهم:ياز اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) را ذکر نماید.تفاوت فلوروسکپی آنالوگ و دیجیتال  -

 شناختی(هدف ) انواع نمایش تصاویر در فلوروسکپی  دیجیتال را شرح دهد. -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( های فلوروسکپیفکتآرتیانواع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس 11جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

 فلوروسكپی دیجیتال 121

 نمایش تصویر،

CCD, Flat Panel 
انرژی،  تفریق زمانی و

 تفریق هیبریدی

حث سخنرانی تعاملی، ب

 و پاسخ گروهی، پرسش
 ، كوئیزشفاهی

 فكت های فلوروسكپیرتیآ 01
، Disturtionانواع 

، اثر Pincutionاثر 
Vigentting 

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

 

 

 زدهم:دوااهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  اید.را ذكر نم تصویر ح ضوودر مل موثر اعو -

 را فهرست كند. )هدف شناختی( انواع ناواضحی -

- Quantum mottle)را توضیح دهد. )هدف شناختی 

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(ت با مقیاس كوتاه و بلند سكنترا و   kVpرابطه بین دامنه تابش،  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( (MTF)تابع انتقال مدوالسیون  -

 ی مطالببندی ارائهانجدول زم

  12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تصویر رادیوگرافی 089

مل موثر بر كیفیت اعو

 ح،ضوو ،نویز، تصویر

 تصویر، ست اكنتر

 MTFناواضحی، 

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

     

 

 هم:سیزداری جلسه اهداف رفت

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.دسی موثر در کیفیت تصویر نعوامل ه -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع ناواضحی ها  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(دلیل هر یک از ناواضحی ها  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 ن)دقیقه(مدت زما

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 هندسه تصویر رادیوگرافی 089

مل هندسی موثر بر اعو

 ح،ضوو ،كیفیت تصویر

هندسی،  ضحیوانا

 ناواضحی حركتی، 

 جذب ضحیوانا

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

     

 

 

 م:دهچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. شرحرا  یفی كامپیوترایوگرراداساس  -

 . )هدف شناختی(.برد دینامیکی را توضیح دهد -

 تی(وضیح دهد. )هدف شناخرا در رادیوگرافی کامپیوتری ت عوامل موثر بر رزولوشن کنتراست و رزولوشن فضایی -

 

 طالبی مبندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 کامپیوتر رادیوگرافی 029

PSL ،Image 

plate خوانشگر ،

، کامپیوتر رادیوگرافی

اسکن سریع اسکن 

ابع نویز در ، منآهسته

تصویر کامپیوتر 

 رادیوگرافی

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ز، كوئیشفاهی
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 ايراني دانشگاه علوم پزشک

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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09 CCD شه اترCCDفتوداید ، 
حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(تفاوت رادیوگرافی دیجیتال مستقیم وغیر مستقیم  -

 )هدف شناختی(لنیوم، یدید سزیم در رادیوگرافی دیجیتال بحث نماید. در مورد استفاده از سیلیكون، س -

- Filing Factor   .هدف شناختی(را شرح دهد( 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 لیجیتاداری دتصویربر 089

انواع اشكارسازها در 

 دیجیتال رادیوگرافی
a-silicon 

a-selenium 
 CsIویژگیهای 

(Direct flat panel) 

(Indirect flat panel) 
 فاكتور پركنندگی

 

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( دیجیتالساختار تیوپ ماموگرافی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( چگونگی تشكیل تصویر در ماموگرافی دیجیتال توموسنتز -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ماموگرافی دیجیتال 09
ساختار تیوپ و 

 تورهادتک

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

 ماموگرافی دیجیتال توموسنتز 09

شكیل تصویر در اساس ت

ماموگرافی دیجیتال 

 توموسنتز

حث سخنرانی تعاملی، ب

 گروهی، پرسش و پاسخ
 ، كوئیزشفاهی

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي درسي و ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی پیوسته  حصیلی:ت یرشتهو مقطع         علوم پرتويی گروه آموزشی:     پیراپزشکی دانشکده:

 تکنولوژی راديولوژی

 فيزيكو يست شناسي سلولي ز یش نیاز:پ        ينظر د:نوع واح      2 تعداد واحد:      ژييوبيولوراد نام درس:

 پرتوها

 گروه علوم پرتويي مکان برگزاري:  21-22 :ساعت شنبه       :روز زمان برگزاري كالس:

 چراغيسوسن  دکتر  )به ترتيب حروف الفبا(:مدرسین  چراغيسوسن دکتر  مسئول درس:     : تعداد دانشجویان

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

، DNAجمله از مختلف  حسطودر یك ژبیولوات ثرد ایجاو ا محیطژي در نراري ابجاگذي ههاو رامکانیسم درس ین در ا

ات تغییري آن و مترهاراپاو بقا ي سم منحني هارمي شود.  سيرمختلف بري سیستم هاو بافت ها ل در سلوزوم و مووكر

مل اجمله عوآن از مل موثر بر اعوي و اسیت پرتوحس ،مختلفي هاي قا تحت تاثیر پرتوگیرشکل منحني به در شدد یجاا

و بافتي و ترمیم سلولي ي یند هاابا فراه همرد تحت حاد و حاي سیب ها، آنكسیژاثر ا ،یكژبیولوو میایي شیو فیزیکي 

سیب بر و آیي پرتوها اثر سرطانزابا اه نتیکي همرو ژسوماتیك ي سیب هاآنقطه نظر ن از بدم به تماي تابش گیرات ثرا

 د.مي گیرار بحث قررد جنین مو

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

بررسي مکانیسم انواع اثرات تابش بر موجودات زنده و سیستم هاي بیولوژیکي با تاكید بر اثرات بیولوژیکك در تکابش   

 گیریهاي تشخیصي و درماني  

 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است لی به اجزای تخصصیهدف ك شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

ي، شيميايي و بيولوژيکي برخورد پرتوهاي يونساز با محيط آشنايي دانشجويان با مفاهيم و فرآيندهاي فيزيک -

 هاي زنده و آثار بيولوژيکي ناشي از آن
 

 

 های تدريس:شیوه

پرسش و پاسخ       ▀سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
▀ 

 ▀ (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)               ▀ (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)               ▀بحث گروهی

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 داشته باشد  حضور به موقع و فعال در کالساز دانشجو انتظار می رود كه -

 .س حاضر شودالوده و با آمادگی در كمدرهر جلسه مطالب مورد تدریس را از قبل مطالعه ن  -

 .باشد مقاالت و تی كه دانشجو در صدد جستجوی جواب آن در متون رفرنساالطرح سو - 

 انجام تکالیف محوله -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

      ▀پروژكتور اسالید  تخته و گچ       ▀وایت برد 

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 08آزمون پایان ترم   ▀   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 درصد نمره28شركت فعال در كالس    ▀   درصد نمره  -----انجام تکالیف 

 سمینار  -حضور منظم در كالس : سایر موارد )لطفاً نام ببرید(

 

 نوع آزمون

    ▀غلط -صحیح          ▀ایچندگزینه          ▀پاسخ كوتاه    ▀تشریحی 

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 1. Radiobiology for the Radiologist, Latest e., by Erich J Hall 

 2. Basic Clinical Radiobiology, Latest ed., by Michael Joiner and Albert van 

der Kogel, 2009. 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

راديوبيولوژي براي راديولوژيست، تأليف اريك جي هال، ترجمه دکتر حسين مزداراني، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، جلد 

  ، جديدترين ويرايشاول

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 چراغيسوسن دکتر  فيزيك و شيمي تابش 1

 شکستگيي گيرازه ندا و  DNAآسيبهاي ناشي از تابش در مولکولهاي  2

 DNAشته ر

" 

 " مکانيسم مرگ سلولي ناشي از تابشو  قابليت توليد مثل 3

 " منحني بقاي سلولي  4

 " در مراحل مختلف سيکل سلولي پرتوييحساسيت  5

 " مهم در راديوبيولوژي R پنج ،دوزهنگ آثر اات پرتويي، طبقه بندي صدم 6

 " دمجدن شدن دار کسيژن و اکسيژاثر ا 7

 " RBE يکي نسبيژثر بيولوا، ژينراخطي ل نتقاا 8

 " نکل بدي تابش گيرد حار ثاآ 9

 " پرتوييه کنندس حساه و کنندوم مل مقااعو 11

 " نيزانسرطانزايي پرتوهاي يوپاسخ، -منحني هاي دوز 11

 " تشعشع وراثتير ثاآ 12

 " LD50زايي،  کاتاراکت ،گنادها، رويان و جنين اثر اشعه بر 13

 " کاربرد آن در تعيين دوز تقطيعيو   LQمدل بقا  14

 " مقادير ريسك  در راديولوژي تشخيصي، پرتودرماني و پزشکي هسته اي  15

 " حفاظت پرتويي 16

 ،اثر همسايگي :مانند ث روز راديوبيولوژيشجويي در مباحسمينار دان 17

سونوديناميك تراپي و ، هايپرترميا، ديوبيولوژينانوتکنولوژي در راکاربرد 

 يناميك تراپيفتود

" 
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  علوم پرتويی        گروه آموزشی:  پیراپزشکی    دانشکده:

 راديولوژیتکنولوژی پیوسته 

 - یش نیاز:پ نظري د:نوع واح             2 تعداد واحد:        ختصاصيري اپرتونگاي هاروش نام درس: 

 گروه علوم پرتویي  مکان برگزاري:     8-01 :ساعت     یکشنبه روز: زمان برگزاري كالس: 

 چراغيسوسن دکتر  الفبا(: مدرسین)به ترتیب حروف   چراغي سوسن دکتر مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

اد موزي ساده ماي و آگيرربکا، ربيمازي ساده ماآ ،هان موده از آزستفام اعدد و بررکاارد ا موبن نشجویادرس داین در ا

هر م نجااز ابعد و قبتي قبل امرت نکاو في ایوگررادمختلف ي ضعيت هاو ن،موآزهر اي برز نيارد سایل موو زا،ست اکنتر

 د.ندشنا مي گرآختصاصي ن اموآز

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آماده  کاربرد آزمایشات تخصصي پرتونگاري،عدم د و بررکاارد مو ،ختصاصيري اپرتونگاي هاروش با  دانشجو شنایيآ

رد موي ضعيت هاو وتکنيك ها ، تسلط کامل بهه  یقيرتز یاکي راخورت صو سازي بيمار، آماده سازي ماده کنتراست زا

 تمایشاآزم نجااجهت ز نيارد سایل موو وتخصصي ي هاري جهت پرتونگاده ستفاا

 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 تخصصي با ماده کنتراست زااجراي آزمونهاي پرتو نگاري  اصول و روش، مفاهيمیادگيري  -

 تجویز ماده کنتراست زاچگونگي  آماده سازي بيمار، مواردکاربرد آزمون، -

جهت  وسایل موردنياز و وضعيت هاي مورد استفاده جهت پرتونگاري هاي تخصصي تسلط کامل به تکنيك ها و -

 انجام آزمونها 
 

 

 های تدريس:شیوه

پرسش و پاسخ       ▀سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی
▀ 

 ▀ (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)               ▀ (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)               ▀بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 حضور فعال و منظم در جلسات درس -

 .س حاضر شودالوده و با آمادگي در کمدرهر جلسه مطالب مورد تدریس را از قبل مطالعه ن -

یا در کارآموزیهاي  اینترنت ،تي که دانشجو در صدد جستجوي جواب آن در متون رفرنسطرح سواال -

 .باشد بيمارستاني

 انجام تکاليف محوله -

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

     ▀پروژكتور اسالید     تخته و گچ            ▀وایت برد 

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 08آزمون پایان ترم   ▀   درصد نمره ------آزمون میان ترم 

 درصد نمره28شركت فعال در كالس    ▀   درصد نمره  -----نجام تکالیف ا

 سمينار  -حضور منظم در کالسسایر موارد )لطفاً نام ببرید(:  

 

 نوع آزمون

    ▀غلط -صحیح          ▀ايچندگزینه          ▀پاسخ كوتاه    ▀تشریحی 

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(: ادی برای مطالعهمنابع پیشنه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

Merrill's Atlas of Radiographic Positioning and Procedures, Latest Edition 

 

 اينترنتی 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 چراغیسوسن دكتر  اجراي آزمونهاي تخصصیع، مقدمه، اصول کلی مناب ،معرفی درس 1

 " یلوگرافیام اجراي آزمون اصول 2

 " فی مغزانژیوگرآ              3

 " نروکرروق عو فی قلب انژیوگرآ                       4

 " آنژیوگرافی قلب وعروق کرونر)ادامه( اصول 5

 " اجراي آزمون آئورتوگرافی اصول 6

 " آنژیوگرافی از اندام فوقانی اصول 7

 " آنژیوگرافی از اندام تحتانی اصول 8

 " کليه ها وتنه سيلياكآنژیوگرافی از  9

 " ونوگرافی از اندام فوقانی 11

 " تحتانیونوگرافی از اندام  11

 " ونوگرافی از طحالاصول  12

 " غدد بزاقیاصول پرتونگاري از 13

 " غدد اشكیاصول پرتونگاري از 14

 " ماموگرافی  اجراي آزمون اصول 15

 " )ادامه( ماموگرافی  اجراي آزمون اصول 16

 " لوله هاي رحمیو رحم صول پرتونگاري از ا 17
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واحدی( 2ساعتی برای يک درس  2جلسه ی  71)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 -پیوسته  کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع         علوم پرتويی گروه آموزشی:         پیراپزشکی دانشکده:

 راديولوژی  تکنولوژی

 فیزیک پرتوها یش نیاز:پ     نظری د:احنوع و    3  تعداد واحد:  فیزیک پرتوشناسی تشخیصینام درس: 

 گروه علوم پرتوییمکان برگزاري:   8-11 :ساعت   سه شنبه:زمان برگزاري كالس: روز

 دکتر سوسن چراغی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر سوسن چراغی مسئول درس: تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ،يكساشعه ب اشامل تيوداري تصويربري مختلف سيستم هاي قسمت هاد کررفيزيكی حاکم بر کال صون و اشنايی با ساختماآ

مل مختلف موثر بر اعوو ست ارکنتو نسيته دامفاهيم  ،تشكيل تصويرو فيزيكی فيلم ر اختاس ،هتشديدکنندت صفحا ،گريدها

نتها معرفی سيستم و در اکيفيت تصوير ن موايرجامع پو بحث کلی و ير وکيفيت تصا برمثلثاتی موثر و مل هندسی اعو ،هريك

بين دورتصوير ه تقويت کنندي جمله المپ هاآن از مختلف ا جزد اکررسی مكانيسم فيزيكی کاربرو سكوپی روفلورن مدي ها

 فیاماموگرو  ليجيتاداري دتصويربري سيستم ها ،بستهار سكپی مدروفلوي سيستم هار ر دمانيتوو يديويی ي وها

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 در پزشكیتشخيصیداري تصويربري سيستم هااي جزو افيزيكی ل صواشنايی با آ

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 و محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی

 

 .بتواند ساختار فيزيكی آنها را توضيح بدهدو آشنايی دانشجو با اصول فيزيكی کليه سيستم هاي تصويربرداري  -

 تجزيه و و بتواند آنها را تصوير برداري حين در اي فيزيكیپديده هنحوه کار و نيز  ،آشنايی دانشجو با عملكرد -

 .کند لتحلي

 

 های تدريس:شیوه

 ▀  پرسش و پاسخ     ▀سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 ▀ (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)               ▀ (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)               ▀بحث گروهی

 

 ----------------- اً نام ببرید()لطف سایر موارد 
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

وده و ممطالب مورد تدريس را از قبل مطالعه ن ،درس با حضور منظم و فعال در جلساتاز دانشجو انتظار می رود که  -

 .تكاليف محوله کوشا باشد و در انجام س حاضر شودالبا آمادگی در ک

يا کارآموزي  مقاالت ،از قبيل کتب مرجع مختلف منابعدانشجو در صدد جستجوي جواب آن در  تی کهطرح سواال - 

 .باشد بيمارستانی

 سيستمهاي تصويربرداري سمينار ارائه دهد. جديد فنوندر ارتباط با  -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

      ▀پروژكتور اسالید  خته و گچت       ▀وایت برد 

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 08مون پایان ترمآز   ▀   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد18كت فعال در كالس شر   ▀   ▀ درصد نمره 18انجام تکالیف 

 سمینار  -حضور منظم در کالس : ببرید( ناملطفاً سایر موارد )

 

 

 نوع آزمون

     ▀غلط -صحیح           ▀ايچندگزینه          ▀پاسخ كوتاه      ▀ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 چراغیسوسن دکتر  ايكس  مغناطيسی، تاريخچه کشف اشعهامواج الكترو 7

 " ندآمل موثر بر پاشنه اعو، ندآثر پاشنه ا ،ولتاز اشباعمپ اشعه ايكس، ال 2

 "  آشنايی با ژنراتورهاي اشعه ايكس 3

 " برهمكنشهاي پرتو و ماده، جذب و کاهش پرتو ايكس 4

ه کنندودمحدي سيستم ها ،مكانيسم عمل فيلترو فيزيكی ل صواراسيون، فيلت 5

 ر(کوليماتو ،گمايافردتابش)ان ميدد بعاا

" 

 " يابی گريد هاارزجهت ده ستفارد اموي هارفاکتو ،گريدن ساختما 6

 " ، انواع قطع گريدآنمل موثر بر اعوو بوکی ر فاکتو 1

و تشديدکنندگی ر فاکتو ،فسفرسانسو سانس رفلو ،لومينسانسه پديد 8

 آنمل موثر بر اعو

" 

، نورينسيته دامفهوم  ،ژييولورادفيلم  و فتوگرافيك فيزيكیت خصوصيا 9

 آن مل موثر بر اعوو فيلم ست اکنتر

" 

ه تقويت کنندي المپ ها، سكوپیروفلوي سيستم هااي جزاو حی اطر 71

 تصوير

" 

 " فلوروسكپی انواع آرتی فكتها در  فلوروسكپی ديجيتال، 77

 ست اکنتر ،حضوو ،نويز، مل موثر بر کيفيت تصويراعو، صويرکيفيت ت 72

 MTF، تصوير

" 

 " تصوير ضحیوانااع نوا ،مل هندسی موثر بر کيفيت تصويراعو 73

 " CCDشه اتر ، كامپیوتر رادیوگرافی 74

سيستم  ،صفحه مسطحي هازسارشكاآ ،ليجيتاي ددارتصويربري سيستم ها 75

 مستقيم  غيرصفحه مسطح ي سيستم ها ،صفحه مسطح مستقيمي ها

" 

شعه ي اهاب تيور ساختاديجيتال،  فیاماموگراري دتصويربري سيستم ها 76

  ماموگرافی ديجيتال توموسنتز، فیاماموگرده در ستفارد ايكس موا
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