
 ةَ ٌام رسا                                                                   

 داٌؼگاه غهّم پضػكي كصىاٌؼاه

 پضػكيپیصا داٌؼكسه

 1اصّل و ىتاٌي رادیّنّژی جؼزیصي  ظصح درس:

                              65-66اول ٌیيعال جصم و ظال جدصیهي :                        رظّل آزىّن فص -دكحص اخعان رساىصادیىسرس : 

        كارػٍاظي پضػكي ُعحَ ای  3داٌؼجّیان جصم ىزاظتان :          ( واخس غيهي 1 -واخس ٌظصی 3واخس) 4جػساد و ٌّع واخس : 

 2-4 و ظَ ػٍتَ  10-12ػٍتَ زىان ارائَ درس:                                                           -درس پیغ ٌیاز : 

 2-4چِارػٍتَ  غيهي: ةزغ                                    11-12ػٍتَ دو : زىان پاظزگّیي ةَ ظّاالت فصاگیص 

 آػٍایي داٌؼجّیان ةا اصّل فیضیكي خاكو ةص دظحگاُِای رادیّنّژی جؼزیصيُسف كهي : 

 اُساف كهي جهعات ٌظصی: 

  ىٍاةع ىلسىَ ای ةص اىّاج انكحصوىغٍاظیعيآػٍایي ةا اُساف كهي و جهعَ اول : 

 آػٍایي ةا اجضاء جؼكیم دٍُسه جیّب پصجّ ایكط و ٌدّه جّنیس آنجهعَ دوم : 

  فیضیک جّنیس پصجّ ایكطآػٍایي ةا ىفاُیو جهعَ ظّم:  

 فیضیک جّنیس پصجّ ایكط ) اداىَ(آػٍایي ةا ىفاُیو جهعَ چِارم : 

 پصجّ ایكطژٌصاجّرُای آػٍایي ةا جهعَ پٍجو: 

 آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد پصجُّای ایكط ةا ىادهجهعَ ػؼو : 

 آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد پصجُّای ایكط ةا ىاده ) اداىَ(جهعَ ُفحو : 

 آػٍایي ةا پسیسه جضػیف پصجّ در ةصرّرد ةا ىادهجهعَ ُؼحو: 

  آػٍایي ةا كٍحصاظث جؼػؼعجهعَ ٌِو: 

  ىیان جصمجهعَ دُو : 

 آػٍایي ةا فیهحص )صافي( ، كّنیياجّر )ىدسود كٍٍسه ُا ( و گصیس جهعَ یازدُو: 

 آػٍایي ةا ظارحيان و غيهكصد صفدات نّىیٍعاٌط )جؼسدیس كٍٍسه یا فّني( جهعَ دوازدُو :

 رصّصیات فیضیكي فیهو رادیّگصافي و ظِّر و دتّت آن آػٍایي ةا جهعَ ظیضزدُو :



 صیات فحّگصافیک فیهو رادیّگصافيآػٍایي ةا رصّجهعَ چِاردُو : 

 آػٍایي ةا وضّح و كیفیث جصّیص رادیّگصافي و غّاىم ىّدص ةص آنجهعَ  پاٌضدُو: 

 آػٍایي ةا غّاىم ٍُسظي ىّدص ةص وضّح جصّیص رادیّگصافيجهعَ ػاٌضدُو: 

 آػٍایي ةا دظحگاُِای فهّئّرظكّپيجهعَ ُفسُو: 

  فهّئّرظكّپي)اداىَ(آػٍایي ةا دظحگاُِای جهعَ ُجسُو: 

 آػٍایي ةا دظحگاُِای ىاىّگصافيجهعَ ٌّزدُو: 

 رادیّگصافي كاىپیّجصیىلسىَ ای ةص ظیعحو ُای جصّیص ةصداری دیجیحال رادیّگصافي: جهعَ ةیعحو: 

  ىیان جصمجهعَ ةیعث و یكو: 

 ) ةَ صّرت ىجازی( آػٍایي  ىلسىاجي ةا رادیّگصافي دیجیحالجهعَ ةیعث و دوم : 

 آػٍایي ةا  ىتاٌي  ظفانّىحصیةیعث ظّم: جهعَ 

 آػٍایي ةا اصّل و ىتاٌي رادیّگصافي دٌسانجهعَ ةیعث و چِارم : 

 خم جيصیً و رفع اػكالجهعَ ةیعث و پٍجو : 

 

 ٌظصی:  )ویژه( ةص ىتٍای اُسافاُساف رفحاری 

 ىٍاةع ىلسىَ ای ةص اىّاج انكحصوىغٍاظیعي  اُساف كهي و جهعَ اول : آػٍایي ةا

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اُساف كهي درس را جؼصیح كٍس.  .1

 اىّاج انكحصوىغٍاظیعي را ةؼٍاظس  و ٌظصیَ ىّجي و ذره ای را جؼصیح كٍس.  .2

 جاریزچَ كؼف پصجّ ایكط را ةیان كٍس.  .3

 ٍّیعس. ویژگیِای اىّاج انكحصوىغٍاظیعي را ةیان كٍس و ةا جّجَ ةَ ىفِّم فّجّن، راةعَ فصكاٌط و ظّل ىّج فّجٌِّا را ة .4

 

 دّه جّنیس آنو ٌ جیّب پصجّ ایكطآػٍایي ةا اجضاء جؼكیم دٍُسه دوم : جهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اجضاء ىزحهف جیّب پصجّ ایكط را در یک ػكم ػياجیک رظو كٍس و ٌام ةتصد  وٌلغ ُص یک را جؼصیح كٍس.  .1

 غّاىم ىّدص ةص ظّل غيص الىپ پصجّ ایكط  را نیعث كٍس. .2

 اصم كاٌٌّي رعي را ػصح ٌيایس.  .3



ادص پاػٍَ آٌس را ػصح دُس و جادیص اٌسازه ظعح كاٌٌّي و زاویَ آٌس را ةص كیفیث جصّیص و ىیضان پصجّ رصوجي از الىپ پصجّ ایكط   .4

 را جّضیح دُس. 

واخس گصىایي و اصعالح ىیضان ةار خصارجي جیّب را جػصیف كٍس و در ىّرد اُيیث ػٍارث ىٍدٍي ُای اظيي جیّب جّضیح  .5

 دُس. 

 ونحاژ اػتاع را جػصیف كٍس.  .6

 

 فیضیک جّنیس پصجّ ایكط   جهعَ ظّم:

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اصّل فیضیكي جّنیس انكحصون در كاجس را جؼصیح ٌيایس.   .1

 ٌكات ىِو در ػحاب دادن انكحصوٌِا از ظيث كاجس ةَ آٌس را ةیان كٍس.  .2

 ىتاٌي فیضیكي ةصرّرد پصجّ انكحصون ةا ىاده را ةَ ظّر رالصَ ةیان كٍس.  .3

 اصّل فیضیكي خاكو ةص جّنیس پصجّ ایكط جصىضی را جّضیح دُس.  .4

 اصّل فیضیكي خاكو ةص جّنیس پصجّ ایكط ىؼزصَ را جّضیح دُس.  .5

 

 فیضیک جّنیس پصجّ ایكط ) اداىَ(رم : جهعَ چِا

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ظیف پصجّ ایكط جّنیسی از جیّب را رظو كٍس و در ىّرد آن جّضیح دُس.  .1

 كیيث و كیفیث پصجّ را جػصیف كٍس.  .2

 . غّاىم ىّدص ةص كیفیث و كيیث پصجّ ایكط جّنیسی را ٌام ةتصد و ٌلغ ُصیک را در ػكم ظیف پصجّ ججضیَ جدهیم ٌيایس .3

 اجضاء ژٌصاجّرُای پصجّ ایكط را ٌام ةتصد  و ةَ ظّر ىزحصص در ىّرد ُص یک جّضیح دُس.  .4

 

 ژٌصاجّرُای پصجّ ایكطجهعَ پٍجو: 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 كّاٌیً فیضیكي خاكو  اجّجصاٌعفّرىاجّرُا را جؼصیح كٍس.  .1

 ٌلغ ىسار فیالىان و ونحاژ كّی را در ژٌصاجّرُای جیّب پصجّ ایكط ػصح دُس.  .2

 در ىّرد یكعّظازی و اٌّاع آن در جیّپ پصجّ ایكط جّضیح دُس .  .3

 اٌّاع ژٌصاجّرُا  را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک جّضیح دُس.  .4

 آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد پصجُّای ایكط ةا ىادهجهعَ ػؼو : 

 كادر ةاػس: داٌؼجّ 



 ىفِّم فیضیكي ةصرّرد را ةساٌس و اصعالخات االظحیک و غیص االظحیک را جؼصیح كٍس.  .1

 اٌّاع ةصرّردُای پصجّ ایكط ةا ىاده را ٌام ةتصد.  .2

پسیسه ػصح  در اخحيال وكّع ایً پسیسه پصاكٍسگي ُيسوس را ػصح دُس وغّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد و در ىّرد ٌلغ آٌِا .3

 دُس. 

 ایً پسیسه ػصح دُس.اخحيال وكّع ادص فّجّانكحصیک را جّضیح دُس و وغّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد و در ىّرد ٌلغ آٌِا در  .4

 را جّضیح دُس.   Kىفِّم نتَ  .5

 كاةصد ادص فّجّانكحصیک در رادیّگصافي را ةیان كٍس.  .6

 

 ) اداىَ( و : آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد پصجُّای ایكط ةا ىاده جهعَ ُفح

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ایً پسیسه ػصح دُس. اخحيال وكّع ادص كاىپحّن را جّضیح دُس و وغّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد و در ىّرد ٌلغ آٌِا در .1

 كاةصد ادص كاىپحّن در رادیّگصافي را ةیان كٍس.  .2

را ةَ ظّر ىزحصص جّضیح دُس و وغّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد و در ىّرد ٌلغ  و واپاػي فّجٌّي ُعحَ جّنیس جفث ُای پسیسه .3

 آٌِا در اخحيال وكّع ایً پسیسه ػصح دُس.

ژِی ُای ىحفاوت ةا جّجَ ةَ دز دریافحي ةیيار و اىكان وكّع ُص یک از پسیسه ُای فّق را در ةافحِای ىزحهف ةسن  و در اٌص .4

 كیفیث جصّیص ججضیَ جدهیم كٍس.

 

 آػٍایي ةا پسیسه جضػیف پصجّ در ةصرّرد ةا ىادهحو: عَ ُؼجه

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 ىفِّم جضػیف پصجّ ایكط را جػصیف كٍس.  .1

، ایً پسیسه را ةا اظحفاده از رواةط ریاضي ىصةّظَ جفعیص و Monoenergetic  ةا رظو ىٍدٍي  جضػیف پصجّ ایكط جک اٌصژی .2

 ججضیَ جدهیم كٍس. 

، ضصیب جضػیف رعي، ضصیب جضػیف جصىي و ضصیب ُيگٍي پصجّ را ةا جػصیف كٍس و  HVLٍسه ىفاُیو ضزاىث ٌیو كٍ .3

 واخس ُص كسام را ةیان كٍس. 

 . را نیعث كٍس و ةا جّضیح ُص یک، رواةط ةیً آٌِا را جؼصیح كٍس.  ایكط غّاىم ىّدص ةص جضػیف پصجّ .4

 را جّضیح دُس و جفاوت آن ةا پصجّ ایكط جک اٌصژی ػصح دُس.  Poly Energeticجضػیف پصجّ ایكط غیص یكٍّارث  .5

ةیان   -در ىّرد جضػیف پصجّ در ةافحِای ىزحهف ةسن   -كارةصد ىفاُیو ةیان ػسه در جهعَ كتم را در رایّنّژی جؼزیصي   .6

 كٍس. 

 

 كٍحصاظث جؼػؼعآػٍایي ةا و: جهعَ ٌِ

  داٌؼجّ كادر ةاػس: 



 غّاىم ىّدص ةص كٍحصاظث جؼػؼع را ةیان كٍس  .1

 راُِای افضایغ كٍحصاظث جؼػؼع را ةیان كٍس.  .2

 و اُيیث آن را در كیفیث جصاویص و افضایغ دز ةیيار جّضیح دُس. (  Scatterپصجُّای پصاكٍسه ) .3

 جؼصیح كٍس. ةَ ظّر كاىم را  ی اظكحص پصجُّا ىم ىّدص ةص ىیضانغّا .4

 آن را جؼصیح كٍس.  جكٍیک ػكاف ُّایي و اُيیث .5

 

 ُو : ىیان جصم جهعَ د

 

 دُو: آػٍایي ةا فیهحص )صافي( ، كّنیياجّر )ىدسود كٍٍسه ُا ( و گصیس یازجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 فیهحص كصدن را جػصیف كٍس و ظعّح ىزحهف فیهحص كصدن در جیّب پصجّ ایكط را ٌام ةتصد و ُص یک را جّضیح دُس.  .1

 ىِيحصیً كارةصد فیهحص را در رادیّنّژی جؼزیصي و ةضرگحصیً غیب آٌِا را جّضیح دُس.  .2

 فیهحصُای رایج در ةزغ ُای ىزحهف رادیّنّژی جؼزیصي  را ٌام ةتصد و غهث اٌحزاب ىّاد ىزحهف  در آٌِا را ػصح دُس.  .3

 ػایب ُص یک را در رادیّنّژی جؼزیصي ةیان كٍس. كّنیياجّر ) ىدسود كٍٍسه( ُا را جػصیف كٍس و ةا ذكص اٌّاع آٌِا ىضایا و ى .4

 جّضیح دُس. رادیّنّژی جؼزیصي كیفیث جصاویص و دز دریافحي ةیياران در ةا رظو ظارحيان گصیس در ىّرد ٌلغ آن در  .5

 صاظث) درصس غتّر پصجّ اونیَ، درصس غتّر پصجّ خشف ػسه و فاكحّر ةِتّد كٍح ٌدّه ارزیاةي آن را جّضیح دُس و اٌّاع گصیس .6

 اٌّاع  كعع گصیس را جّضیح دُس.  .7

 

 )جؼسدیس كٍٍسه یا فّني( صفدات نّىیٍعاٌطظارحيان و غيهكصد ازدُو : آػٍایي ةا جهعَ دو

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 پسیسه ُای نّىیٍعاٌط، فعفصظاٌط و فهّئّرظاٌط را جػصیف كٍیس.  .1

 صفدات جؼسیس كٍٍسه را جّضیح دُس. و ىكاٌیعو ظارحيان  .2

 راٌسىان ذاجي صفدات جؼسیس كٍٍسه را جػصیف كٍس و راُِای افضایغ آن را جّضیح دُس.  .3

  ظصغث صفدات را جػصیف كٍس و غّاىم ىّدص ةص آن را ةصػيارد.  و فاكحّر جؼسیس كٍٍسگي .4

 كٍس. را ةا ُو ىلایعَظصغث ػان راٌسىان صفدات، اٌّاع صفدات جؼسیس كٍٍسه را ٌام ةتصد و ویژگیِای آٌِا ةَ رصّص  .5

 ةص دز ةیيار و كیفیث جصّیص را جؼصیح كٍس.  صفدات فّني ادص اظحفاده از  .6

 در ىّرد جكٍّنّژی فعفصُای جسیس و جعاةق خعاظیث ظیفي اىّنعیّن فیهو ةا ٌّر صفدات جّضیح دُس.  .7

 

 زدُو : رصّصیات فیضیكي فیهو رادیّگصافي و ظِّر و دتّت آنجهعَ ظیض

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 



 ظارحيان اٌّاع فیهو ُای رادیّگصافي را جؼصیح كٍس.  .1

 ٌدّه ظِّر و دتّت فیهو ُای رادیّگصافي را جؼصیح كٍس.  .2

 جادیص اظحفاده از فیهو ُای رادیّگصافي ىزحهف ةص كیفیث جصّیص را جّضیح دُس.  .3

 

 دُو : آػٍایي ةا رصّصیات فحّگصافیک فیهو رادیّگصافيجهعَ چِار

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 عیحَ اپحیكي را جػصیف كٍس و غّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد. داٌ .1

را  فیهو ،  پٍِای اكعپّژر و كٍحصاظثفیهو ةزغ ُای ىزحهف آن، ىفاُیو ظصغثةا جصظیو ىٍدٍي ىؼزصَ فیهو و ٌاىگشاری  .2

 .جّضیح دُسةا جّجَ  ةَ ػكم جػصیف و 

 را جػصیف كٍس و غّاىم ىّدص ةص آن را ٌام ةتصد.  فیهو كٍحصاظث .3

 . و جاةغ ىحلاظع را جػصیف كٍس جفاوت فیهو ُای ةا اىّنعیّن یكعصفَ را ةا دو ظصفَ جّضیح دُس .4

 

 و غّاىم ىّدص ةص آن جصّیص رادیّگصافي و كیفیث آػٍایي ةا وضّحدُو: جهعَ  پاٌض

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 كیفیث جصّیص را جػصیف كٍس وغّاىم ىّدص ةص آن را جػصیف كٍس.  .1

 نكَ نكَ ػسن رادیّگصافیک  را جػصیف كٍس واجضا آن را ٌام ةتصیس و در ىّرد ىِيحصیً جض آن)ٌّیض( جّضیح دُیس.  .2

 صفدَ را جّضیح دُس.-راةعَ ٌّیض را ةا ظصغث فیهو .3

 ُای جصّیص و غّاىم ىّدص ةص آن را جّضیح دُس.  )ٌاواضدي( اٌّاع جارػسگيوضّح جصّیص را جػصیف كٍس و  .4

 ىفاُیو كسرت جفكیک فضایي و جاةع پزغ رعي را جّضیح دُس.  .5

 ىفاُیو جاةع اٌحلال ىسوالظیّن و ظیف ویٍص را جؼصیح كٍس.  .6

 

 آػٍایي ةا غّاىم ٍُسظي ىّدص ةص وضّح جصّیص رادیّگصافياٌضدُو: جهعَ ػ

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 را ٌام ةتصد. غّاىم ىّدص ةص ٍُسظَ جصّیص رادیّگصافي  .1

 ةضرگٍيایي ٍُسظي و خلیلي را جػصیف كٍس و ةا جّجَ ةَ راةعَ ریاضي آٌِا غّاىم ىّدص ةص آن را جؼصیح كٍس.  .2

 ٌلغ اٌسازه  كاٌٌّي را در ةضرگٍيایي ػصح داده و چگٌّگي اٌسازه گیصی اةػاد آن را ػصح دُس.  .3

 

 ةا دظحگاُِای فهّئّرظكّپي آػٍایيسُو: جهعَ ُف

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 



 را جّضیح دُس. اجضاء ىزحهف دظحگاه فهّئّرظكّپي  .1

 ةِصه روػٍایي ،  ضصیب جتسیم ةِصه كّچک ٌيایي و ةِصه جصیان  جلّیث كٍٍسه جصّیص را جػصیف كٍس.  .2

 ( را جّضیح دُس. جاریص و ةَ ُو ریزحگي  روظكّپي ) كٍحصاظث،ئّّویژگیِای جصّیصگیصی در فه .3

 در ىّرد جلّیث كٍٍسه جصّیص دو ىیساٌَ را ػصح دُس.  .4

 

 آػٍایي ةا دظحگاُِای فهّئّرظكّپي)اداىَ( سُو: جهعَ ُج

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اٌّاع دورةیً ُای ویسیّیي و ٌدّه غيهكصد آٌِا را در ىّرد اظحفاده در دظحگاه  فهّئّرظكّپي را جّضیح دُس.  .1

 در رادیّگصافي را فهّئّرظكّپي را جؼصیح كٍس.  جفاوت كیفیث جصّیص .2

 غّاىم ىّدص ةص كیفیث جصّیص و ىیضان اكعپّژر و دز ةیيار در فهّئّظكّپي را جؼصیح كٍس. .3

 

 دُو: آػٍایي ةا دظحگاُِای ىاىّگصافيٌّزجهعَ 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 در ىّرد جفاوت ُای ةیً رادیّگصافي ةافث ٌصم ةا رادیّگصافي ىػيّني ةدخ كٍس.  .1

 جفاوت ُای غيسه اجضای یک دظحگاه ىاىّگصافي را ةا رادیّگصافي ىػيّني ةیان كٍس.  .2

 در ىّرد غهم فؼصده ظازی ظیٍَ در ىاىّگصافي جّضیح دُس.  .3

 در راةعَ ةا ویژگیِای گیصٌسه ُای جصّیص در ىاىّگصافي ةدخ كٍس.  .4

 

 رادیّگصافي كاىپیّجصی ىلسىَ ای ةص: رادیّگصافي و: ظیعحو ُای جصّیص ةصداری دیجیحالجهعَ ةیعح

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 صفدَ ةیان كٍس. -ةصري از ىضایای رادیّگصافي كاىپیّجصی را ٌعتث ةَ رادیّگصافي فیهو .1

 در ىّرد كٍحصاظث، ٌّیض و كسرت جفكیک فضایي رادیّگصافي كاىپیّجصی ةدخ كٍس.  .2

 در ىّرد ظارحار و ویژگیِای صفدَ ٌگِسارٌسه جصّیص ةدخ كٍس.  .3

 

 ىیان جصم : جهعَ ةیعث و یكو

 

 ) ةَ صّرت ىجازی( رادیّگصافي دیجیحالةا ىلسىاجي  آػٍایي :  جهعَ ةیعث و دوم

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 پٍج ىس رادیّگصافي دیجیحال را ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک ةَ ظّر ىزحصص جّضیح دُس. 



 در ىّرد ارحالفات ةیً جصّیصةصداری دیجیحال ىعحلیو و غیص ىعحلیو ةدخ كٍس. 

 در ىّرد ىصاخم گصفحً، جفث كصدن و جيع آوری جصّیص در  جصّیص ةصداری دیجیحال ةدخ كٍس. 

 ، ظهٍیّم، یسورظضیو و اكعي ظّنفّر گادونٍیّم در دیجیحال رادیّگصافي جّضیح دُس. راجع ةَ ویژگیِای ظیهیكّن

 

 AEC آػٍایي ةا  اجّىاجیک اكعپّژر ظیعحو : جهعَ ةیعث ظّم

  داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 در ىّرد اُيیث كارةصد ایً ظیعحو ةدخ كٍس.  .1

 در ىّرد خساكم زىان پاظذ ةدخ كٍس.  .2

 ػصح دُس.  BACK-UP mAs OR TIMEدر ىّرد ٌلغ  .3

 جّضیح دُس.  AECدر راةعَ ةا ىدسودیث ُای  .4

 

 آػٍایي ةا اصّل و ىتاٌي رادیّگصافي دٌسانجهعَ ةیعث و چِارم : 

 داٌؼجّ كادر ةاػس: 

 اجضا دظحگاُِای رادیّگصافي دٌسان را ػصح دُس . .1

 جفاوت ػصایط جاةغ دُي دظحگاُِای رادیّگصافي ةا دٌسان را ةا دظحگاُِای رادیّگصافي ىػيّني را جّضیح دُس .  .2

 غهم اظحفاده از ٌگِسارٌسه ُای فیهو در دظحگاُِای رادویّگصافي دٌسان را جّصیف كٍس.  .3

 اٌّاع اةضارُای جِث دُي پصجّ را در دظحگاُِای رادیّگصافي دٌسان ٌام ةتصد و در ىّرد ُص یک جّضیح دُس.  .4

 

 جهعَ ةیعث و پٍجو : خم جيصیً و رفع اػكال

 

 ىٍاةع : 

1. Stewart C. Bushong. Radiologic Science for Technologists. Elsevier Health Sciences, 

2013. 

2.  Thomas S. Curry, James E. Dowdey, Robert C. Murry. Christensen's Physics of 

Diagnostic Radiology. Lippincott Williams & Wilkins, 1990 

3. Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt, John M. Boone. The 

Essential Physics of Medical Imaging. Lippincott Williams & Wilkins. 2011. 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stewart+C.+Bushong%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+S.+Curry%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+E.+Dowdey%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+C.+Murry%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerrold+T.+Bushberg%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Anthony+Seibert%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edwin+M.+Leidholdt%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+M.+Boone%22


 

 

 

 ظزٍصاٌي و پصظغ و پاظذ ُيصاه ةا ةدخ گصوُي روش جسریط :

 پاورپّیٍث ، ظایث ُای آىّزػي ایٍحصٌحيویسئّ پصوژكحّر، رظاٌَ ُای كيک آىّزػي: 

 آزىّن پایان جصم ةَ صّرت جعث ُای چِار گضیٍَ ای –دو آزىّن ىیان جصم ةَ صّرت جؼصیدي ظٍجغ و ارزیاةي:    

 ظاغث جاریذ  ظِو از ٌيصه كم )درصس( روش  آزىّن

ُص جهعَ كتم از  درصس( 01ٌيصه )2 ػفاُي كّئیژ 

 آغاز ةدخ

 ػٍتَ ُا ظاغث

02-01 

  درصس( 31ٌيصه )6 جؼصیدي -كحتي آزىّن ىیان دوره 

 

03/9/0395 
24/7/1365 

   درصس(  51ٌيصه ) 01 گضیٍَ ای4-كحتي آزىّن پایان جصم 

ارائَ جدلیق و  جكانیف داٌؼجّ

 ىلانَ

 ----- جا جهعَ آرص دوره درصس( 5ٌيصه )   0

ػصكث فػال در  خضّر در كالس

 -ةدخ گصوُي

خضّر فیضیكي در 

 كالس

خضّر فیضیكي  درصس(  5ٌيصه )   0

 خساكم در جهعَ

 01-02ػٍتَ 
ُؼث ُفحَ  2-4ظَ ػٍتَ 

 اول

 

 

 

 

 

 

  2-4چِارػٍتَ  غيهي: ةزغ     2-4و ظَ ػٍتَ   10-12ػٍتَ زىان ارائَ درس: 

    كارػٍاظي پضػكي ُعحَ ای  3داٌؼجّیان جصم ىزاظتان : 

             ةصٌاىَ زىاٌتٍسی:     

 جاریذججِیضات  آىّزػي  ىسرس ىّضّعػياره  ردیف



 ىّرد ٌیاز جهعَ

آػٍایي ةا اُساف كهي و ىٍاةع ىلسىَ ای ةص  جهعَ اول: 1

  اىّاج انكحصوىغٍاظیعي
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

21/6/0395 

جهعَ  2

 دوم:

آػٍایي ةا اجضاء جؼكیم دٍُسه جیّب پصجّ 

 آنایكط و ٌدّه جّنیس 
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

23 /6/0395 

جهعَ  3

 ظّم

دكحص اخعان   آػٍایي ةا ىفاُیو فیضیک جّنیس پصجّ ایكط

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

27 /7/0395 

جهعَ  4

 چِارم 

آػٍایي ةا ىفاُیو فیضیک جّنیس پصجّ ایكط ) 

 اداىَ(
 دكحص اخعان

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

31/7/0395 
 -جػعیم رظيي

جهعَ جتصاٌي 

ىحػاكتاً اغالم ىي 

 گصدد. 

جهعَ  5

 پٍجو

دكحص اخعان  آػٍایي ةا ژٌصاجّرُای پصجّ ایكط

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

3/7/0395 

جهعَ  6

 ػؼو

پصجُّای آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد 

 ایكط ةا ىاده
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

6/7/0395 

جهعَ  7

 ُفحو

آػٍایي ةا ىفاُیو اظاظي ةصرّرد پصجُّای 

 ایكط ةا ىاده ) اداىَ(
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

01/7/0395 

جهعَ  8

 ُؼحو

پصجّ در ةصرّرد ةا آػٍایي ةا پسیسه جضػیف 

 ىاده
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

03/7/0395 

دكحص اخعان   آػٍایي ةا كٍحصاظث جؼػؼع جهعَ ٌِو 9

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

07/7/0395 

جهعَ  01

 دُو

دكحص اخعان   ىیان جصم

 رساىصادی

-پصوژكحّرویسیّ 

 وایث ةصد-كاىپیّجص

 21/7/0395 
-جػعیم رظيي

جهعَ جتصاٌي 

ىحػاكتاً اغالم ىي 

 گصدد.

جهعَ  00

 یازدُو 

آػٍایي ةا فیهحص )صافي( ، كّنیياجّر )ىدسود 

 كٍٍسه ُا ( و گصیس 
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

24/7/0395 

 جهعَ 02

 دوازدُو

ظارحيان و غيهكصد صفدات آػٍایي ةا 

 نّىیٍعاٌط )جؼسدیس كٍٍسه یا فّني(
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

27/7/0395 

 جهعَ 03

 ظیضدُو

رصّصیات فیضیكي فیهو رادیّگصافي  آػٍایي ةا

 و ظِّر و دتّت آن
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

0/8/0395 

 جهعَ 04

 چِاردُو

آػٍایي ةا رصّصیات فحّگصافیک فیهو 

 رادیّگصافي
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

4/8/0395 

 جهعَ 05

 پاٌضدُو

آػٍایي ةا وضّح و كیفیث جصّیص رادیّگصافي و 

 غّاىم ىّدص ةص آن
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

8/8/0395 

 جهعَ 06

 ػاٌضدُو

آػٍایي ةا غّاىم ٍُسظي ىّدص ةص وضّح جصّیص 

 رادیّگصافي
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

00/8/0395 

 06/8/0395-ویسیّ پصوژكحّردكحص اخعان  آػٍایي ةا دظحگاُِای فهّئّرظكّپي جهعَ 07



 

 

 در ىّرد ةزغ غيهي داٌؼجّ در ةزغ جصّیصةصداری ةیيارظحان ةا جكٍیک ُا و پصوجكم ُا آػٍا رّاُس ػس. 

 

 وایث ةصد-كاىپیّجص رساىصادی ُفسُو

 جهعَ 08

 ُیجسُو

دكحص اخعان   آػٍایي ةا دظحگاُِای فهّئّرظكّپي)اداىَ(

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

08/8/0395 

 جهعَ 09

 ٌّزدُو

دكحص اخعان  آػٍایي ةا دظحگاُِای ىاىّگصافي

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

25/8/0395 

 جهعَ 21

 ةیعحو

ُای جصّیص ةصداری دیجیحال آػٍایي ةا ظیعحو 

رادیّگصافي: ىلسىَ ای ةص رادیّگصافي 

 كاىپیّجصی

دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

2/9/0395 

 جهعَ 20

ةیعث و 

 یكو

دكحص اخعان   ىیان جصم

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

9/9/0395 

 جهعَ 22

ةیعث و 

 دوم

)ةَ  ىلسىاجي ةا رادیّگصافي دیجیحالآػٍایي  

 صّرت ىجازی(
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

06/9/0395 

 جهعَ 23

ةیعث و 

 ظّم

دكحص اخعان  آػٍایي ةا  اجّىاجیک اكعپّژر ظیعحو

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

23/9/0395 

 جهعَ 24

ةیعث 

 وچِارم

 اصّل و ىتاٌي رادیّگصافي دٌسان آػٍایي ةا

 
دكحص اخعان 

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

31/9/0395 

 جهعَ 25

ةیعث 

 وپٍجو

دكحص اخعان  خم جيصیً و رفع اػكال

 رساىصادی

-ویسیّ پصوژكحّر

 وایث ةصد-كاىپیّجص

7/01/0395 


