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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

طرح دوره                   course plan   

شخصات کلی: م  

 لوژی :رادیوگروه آموزشی هرمزگان  پیراپزشکیدانشکده :نام دانشکده

 کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی  : رشته تحصیلی :فیزیک پرتو شناسی تشخیصی نام درس 
 

 مشخصات درس: 

فیزیک پرتو شناسی    نام درس:

 تشخیصی 

 فیزیک پرتوها پیش نیاز: واحد نظری 2تعداد واحد:

 1402- 1401... سال تحصیلیدومزمان برگزاری :     نیمسال .....

 12-10به  روز و ساعت کالس: یکشن

 سرکار خانم مهدیه افخمی نام مدرس یا مدرسین : 

 سرکار خانم مهدیه افخمی نام مدرس مسوول درس : 

   >m.afkhami87@gmail.com<پست الکترونیکی:  شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی: 

 09126496216شماره تماس:
 اهداف درس : 

آشنایی دانشجویان با اصول فیزیکی تولید اشعه ایکس، ساختمان مولدهاي اشعه ایکس در پرتوشناسی، نحوه  هدف کلی : 

 تشکیل تصاویر در رادیوگرافی،فلوروسکوپی، ماموگرافی و سی تی اسکن 
 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هرجلسه : 1اهداف اختصاصی

وه تشکیل تصاویر در تصاویر رادیوگرافی ، عوامل موثر بر تشکیل تصویر،ساختمان دستگاه  از جمله : آشنایی با تشکیل نح 
 و..   xمولد اشعه 

  -شرکت در جلسات پرسش و پاسخ  -کنفرانس بعضی از مباحث درسی  ارائه ی وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

– پاسخ دهی به تکالیف هر جلسه  –ارائه ی تحقیق در زمینه ی موضوعات تعیین شده توسط استاد مربوطه 

   حضور منظم و مستمر در کالس های درسی که به صورت مجازی برگزار می شوند.

 
 شده است . منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم  1
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 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی  

 40 آزمون پایانی

 30 آزمون یا آزمون های میان ترم

 10 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم   

 20 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین 

جزوات و   –فیزیک تشخیصی بوشانگ  –فیزیک تشخیصی کریستین سن  منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 پاورپوینت های ارائه شده توسط مدرس 

 

 جدول زمان بندی دروس : 

روش  عنوان مطلب ساعت  تاریخ شماره جلسه 

 تدریس 

 نام مدرس

  1جلسه 

 

 تشعشع  10-12

 
 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

پارامترهاي فنی و عملکردي  ساختمان دستگاه مولد اشعه ایکس،  12-10  2جلسه
 دستگاه 

 
 

سرکار خانم   ی حضور 

 مهدیه افخمی 

 انواع دستگاه هاي مولد اشعه ایکس، ژنراتورهاي مختلف  12-10  3جلسه 
 

 

 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

 خصوصیات طیف تولیدي اشعه ایکس، و نحوه برهمکنش فوتون 12-10  4جلسه 

 با بافت هاي بدن 
سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

 نحوه تشکیل تصویر در رادیوگرافی  12-10  5جلسه 
 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

 خصوصیات و پارامترهاي مختلف سیستم هاي تصویرگیري،  12-10  6جلسه

 صفحه تشدید کننده -ترکیب فیلم 
 

سرکار خانم   ی حضور 

 مهدیه افخمی 

مدالیته تصویربرداري و ویژگی هاي آن فلورسکوپی ؛ معرفی  12-10  7جلسه سرکار خانم   حضوری  

 مهدیه افخمی 

 تضعیف  12-10  8جلسه
 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

 تجزیه توسط فوتون ها  12-10  9جلسه
 

 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 



 

 سی تی اسکن ؛ معرفی مدالیته تصویربرداري و  12-10  10جلسه

 ویژگی هاي آن
 

 
 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

سرکار خانم   ی حضور  پدیده فوتوالکتریک  12-10  11جلسه

 مهدیه افخمی 

 پدیده کامپتون  12-10  12جلسه 
 

سرکار خانم   حضوری 

 مهدیه افخمی 

سرکار خانم   حضوری  پدیده تولیدجفت  12-10  13جلسه

 مهدیه افخمی 

کاربرد های شان صافی ها ،انواع آنها و  12-10  14جلسه سرکار خانم   حضوری  

 مهدیه افخمی 

سرکار خانم   ی حضور  گرید  12-10  15جلسه

 مهدیه افخمی 

سرکار خانم   حضوری  محدود کننده ها  12-10  16جلسه

 مهدیه افخمی 

 


