به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ

نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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هذف کلي :آضٌبیی ثب سٍش ّب ،اصَلفیضیکی ٍ هحبسجبت هشثَط ثِ حفبظت اص ثیوبس ٍ پشسٌل دس ثخص ّبی تصَیشثشداسی پضضکی
شرح درس :دس ایي دسس داًطجَیبى پس اص ضٌبخت هٌبثغ عجیؼی ٍ هصٌَػی پشتَصاّب ٍ آضکبس سبصّب ٍ اّویت ّشیک دس تبثص
دّی ثِ ثحج پیشاهَى اصَل فیضیکی ٍ هحبسجبتی حفبظت دس ثشاثش اضؼِ جْت ثیوبس ٍ پشسٌل پشتَکبس دس آصهبیطبت ٍ تکٌیک ّبی
هختلف تصَیشثشداسی ،سٍش ّبی کبّص دٍص ٍ عشاحی حفبػ هی پشداصد

تبسیخ اهتحبى هیبى تشم 7 :آرس تب اًتْبی جلسِ 6
برنامه هفتگي

ساعت امتحان تاريخ امتحان دوره آموزشي

یک ضٌجِ ّب 14- 16

1395/11/05

ميان ترم  6نمره
پايان ترم  12نمره
فعاليت کالسي  2نمره

13:00

سٍصاًِ

گروه آموزشي

دانشکذه گروه درس

تکٌَلَطی پشتَضٌبسی پیشاپضضکی

1

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه1 :
موضوع جلسه :هقذهِ ٍ ضشٍست حفبظت دس ثشاثش اضؼِ
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1حفبظت دس ثشاثش اضؼِ سا تؼشیف کٌذ

اّذاف سفتبسی

 - 2هقبیسِ ای اص هجبًی هخبعشُ – هٌفؼت داضتِ ثبضذ
 - 3اًگیضُ حفبظت دس ثشاثش پشتَّب سا دسک کٌذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

 - 2اًجبم حشکبت ثذى
سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 1هقذهِ ٍ تؼشیف حفبظت پشتَیی  25دقیقِ
 - 2هقبیسِ ای اص هجبًی هخبعشُ – هٌفؼت اسائِ هی ضَد  20دقیقِ
 - 3اًگیضُ حفبظت دس ثشاثش پشتَّب تذسیس ٍ هخبل ّبیی ثیبى هی ضَد 35دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

 - 4خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه2 :
موضوع جلسه:آضٌبیی ثب هٌبثغ پشتَصا
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:

اّذاف سفتبسی

 - 1سبختبس اتن ٍ اًَاع ٍاپبضی ّب سا ضشح دّذ
 - 2ثشخَسد ّبی پشتَّب ثب هبدُ سا دستِ ثٌذی کشدُ ٍ ضشح دّذ
 - 3اًَاع هٌبثغ عجیؼی ٍ هصٌَػی پشتَصا سا ضشح دّذ
 - 4سْن ّشیک اص هٌبثغ پشتَصا دس دٍص سبلیبًِ افشاد سا ثذاًذ
ی ی تطؼطغ سا ضشح دّذ
ٍ - 5احذّبی اًذاصُ گس
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

 - 2اًجبم حشکبت ثذى
سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسِ قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس سبختبس اتن ٍ اًَاع ٍاپبضی ّب  15دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس ثشخَسد ّبی پشتَّب ثب هبدُ  20دقیقِ
 - 4تذسیس اًَاع هٌبثغ عجیؼی ٍ هصٌَػی پشتَصا  15دقیقِ
 - 5تذسیس سْن ّشیک اص هٌبثغ پشتَصا دس دٍص سبلیبًِ افشاد  10دقیقِ
ی ی تطؼطغ  20دقیقِ
 - 6تذسیس ٍاحذّبی اًذاصُ گس
 - 7خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه3 :
موضوع جلسه :کنیت ّبی هشتجظ ثب دٍص یهتش ی ٍ اًَاع پشتَگیشی دس تصَیشثشداسی پضضکی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
ٍ - 1احذ ّبی اًذاصُ گیشی هشتجظ ثب دٍصیوتشی سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2اًَاع پشتَگیشی دس پضضکی سا ثطٌبسذ ٍ دستِ ثٌذی کٌذ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس
هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ
ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 2تذسیس ٍ سٍش اًذاصُ گیشی دٍص سغح ٍسٍد ی  20دقیقِ
 - 3تذسیس ٍ سٍش اًذاصُ گیشی کویت دٍصیوتشی دس هبهَگشافی  10دقیقِ
 - 4تذسیس ٍ سٍش اًذاصُ گیشی کویت ّبی دٍصیوتشی دس سی تی اسکي  25دقیقِ
 - 5تذسیس پشتَگیشی پضضکی ،پشتَگیشی ضغلی ٍ پشتَگیشی ػوَم  25دقیقِ
 - 6خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت

تکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبضذ )
آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه4 :
موضوع جلسه :اصَل حفبظت پشتَیی ٍ سغَح سیفشًس
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1اصَل اٍلیِ حفبظت دس ثشاثش پشتَ ّب سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2سغَح سیفشًس ( Guidance levelیب  ) reference levelسا ثطٌبسذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس
هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ
ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

یی ػول  15دقیقِ
ی پز س
 - 2تذسیس  Justificationای تَد ُ
 - 3تذسیس  Optimizationای ثِیًِ سبصی حفبظت  15دقیقِ
 - 4تذسیس  Dose limitsای حذ دٍص حفبظت  20دقیقِ
 - 5تذسیس سغَح سیفشًس ( Guidance levelیب  20 ) reference levelدقیقِ
 - 5خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه5 :
موضوع جلسه :دستِ ثٌذی احشات پشتَّب ی یٍىیصاى ٍهٌحيی ّبی دٍص احش
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

اّذاف سفتبسی

مذرس :آقبی ثشصٍئی

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1احشات طًتیکی ٍ سَهبتیکی سا ثطٌبسذ
 - 2احشات قغؼی ٍ احتوبلی سا ثطٌبسذ ٍ ثب رکش هخبل دسک ایي احشات سا دسک کٌذ
 - 3اًَاع هٌحيی ّبی دٍص –احش سا ثطٌبسذ ٍ کبسثشد ّبی آًْب دس احشات هختلف سا ثذاًذ
آسة ّبی طًتیکی ٍ سیسک هغلق ٍ سیسک ًستی سا ثذاًذ
 - 4هذل ّبی حیضتیىی خغش سشعبى ٍ ی
 - 5فبکتَسّبی هَحش دس حسبسیت پشتَیی سا ثطٌبسذٍ دستِ ثٌذی کٌذ
 - 6اًَاع احشات اضؼِ ثش پَست ٍ چطن سا ثطٌبسذ
 - 7هفَْم  Lethal dose 50/60سا ثذاًذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 - 2تذسیس احشات طًتیکی ٍ سَهبتیکی 5دقیقِ
 - 3تذسیس احشات قغؼی ٍ احتوبلی 5دقیقِ
 - 4تذسیس اًَاع هٌحيی ّبی دٍص –احش  20دقیقِ
سک ًستی 10
یة ّبی طًتیکی ٍ سیسک هغلق ٍ سی
 - 5تذسیس هذل ّبی حیضتیىی خغش سشعبى ٍ آس
دقیقِ
 10دقیقِ
 - 6تذسیس فبکتَسّبی هَحش دس حسبسیت پشتَیی
 - 7تذسیس اًَاع احشات اضؼِ ثش پَست ٍ چطن 10دقیقِ
 - 8تذسیس هفَْم  10 Lethal dose 50/60دقیقِ
 - 9خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه6 :
موضوع جلسه :آضٌبیی ثب ٍسبیل هبًیتَسیٌگ ٍ دٍصیوتشی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1اًَاع ٍسبیل هبًیتَسیٌگ ٍ دٍصیوتشی سا عجقِ ثٌذی کٌذ

اّذاف سفتبسی

ً - 2حَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی اتبقک یًَیضاسیَى ،تٌبسجی ٍ گبیگش هَلش ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا
ضشح دّذ
ً - 3حَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی سٌتیالسیًَی ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ضشح دّذ
ً - 4حَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی ًیوِ ّبدی ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ضشح دّذ
ً - 5حَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی فشدی هضایب ٍ هؼبیت آًْب سا ضشح دّذ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 2تذسیس عجقِ ثٌذی اًَاع ٍسبیل هبًیتَسیٌگ ٍ دٍصیوتشی 10دقیقِ
 - 3تذسیس ًحَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی اتبقک یًَیضاسیَى ،تٌبسجی ٍ گبیگش هَلش ٍ هضایب ٍ هؼبیت
آًْب  15دقیقِ
 - 4تذسیس ًحَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی سٌتیالسیًَی ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب 15دقیقِ
 - 5تذسیس ًحَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی ًیوِ ّبدی ٍ هضایب ٍ هؼبیت آًْب 15دقیقِ
 - 6تذسیس ًحَُ ػولکشد دٍصیوتشّبی فشدی هضایب ٍ هؼبیت آًْب  15دقیقِ
 - 10خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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محل برگساري :کالس 5

دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه7 :
موضوع جلسه :آضٌبیی ثب سٍش ّبی حفبظت دس تصَیشثشداسی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1سبصهبى ّبی دخیل دس حفبظت پشتَیی سا ثطٌبسذ.

اّذاف سفتبسی

 - 2اصل  ALARAسا ثذاًذ
ی ٍ ساثغِ آًْب ثب دٍص ثیوبس ٍ پشسٌل سا دسک کٌذ
 - 2احش فبکتَسّبی هَحش ثش کیفیت تصَ س
 - 3اثضاس ّبی اسصیبثی کیفیت تصَیش ضشح دّذ.

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس اصل  ٍ ALARAفبکتَسّبی صهبى ،فبصلِ ٍ ضیلذیٌگ  20دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس سبصهبى ّبی دخیل دس حفبظت پشتَیی  10دقیقِ
ی ٍ ساثغِ آًْب ثب دٍص ثیوبس ٍ پشسٌل  20دقیقِ
 - 4تذسیس احش فبکتَسّبی هَحش ثش کیفیت تصَ س
 - 5تذسیس اثضاس ّبی اسصیبثی کیفیت تصَیش  20دقیقِ
 - 6خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه8 :
موضوع جلسه :آضٌبیی ثب سٍش ّبی حفبظت دس تصَیشثشداسی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:

اّذاف سفتبسی

 - 1سٍضْبیی سا ثشای ثشقشاسی استجبط هَحش ثب ثیوبس اسائِ دّذ
 - 2استجبط سٍضْبی ثی حشکت کشدى ثیوبس ٍ دٍص سسیذُ ثِ ثیوبس ٍ پشسٌل سا تَضیح دّذ
 - 3چگًَگی کبّص دٍص دس کبّص تکشاسّبی سادیَگشافی ثذاًذ
 - 4تکٌیک ّبی کبّص تبحیش حشکبت غیش اسادی ٍ اسادی دس تکشاس سادیَگشافی ّب سا ضشح دّذ
 - 5اًَاع ٍسبیل ٍ تکٌیک ّبی هَحش دس کبّص حشکت ثیوبس سا تَضیح دّذ
 - 6اًَاع ٍسبیل ٍ هحذٍد کٌٌذُ ّبی هیذاى تبثص ٍ تبحیش آًْب ثش دٍص ثیوبس سا ضشح دّذ

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس
هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ
ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 10دقیقِ
 - 2تذسیس سٍضْبیی سا ثشای ثشقشاسی استجبط هَحش ثب ثیوبس
پشسٌل دقیقِ
 - 3تذسیس استجبط سٍضْبی ثی حشکت کشدى ثیوبس ٍ دٍص سسیذُ ثِ ثیوبس ٍ 10
 15دقیقِ
 - 4تذسیس چگًَگی کبّص دٍص دس کبّص تکشاسّبی سادیَگشافی
 - 5تذسیس تکٌیک ّبی کبّص تبحیش حشکبت غیش اسادی ٍ اسادی دس تکشاس سادیَگشافیّ10ب دقیقِ
 10دقیقِ
 - 6تذسیس اًَاع ٍسبیل ٍ تکٌیک ّبی هَحش دس کبّص حشکت ثیوبس
ثیوبس دقیقِ
 - 7تذسیس اًَاع ٍسبیل ٍ هحذٍد کٌٌذُ ّبی هیذاى تبثص ٍ تبحیش آًْب ثش دٍص 15
 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت

تکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبضذ )
آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه9 :
موضوع جلسه :آضٌبیی ثب سٍش ّبی حفبظت دس تصَیشثشداسی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:

اّذاف سفتبسی

 - 1تَصیغ دٍص دس ثذى ثیوبس دس سادیَگشافی ٍ سی تی اسکي سا ضشح دّذ
ی ٍ تبحیش آى ثش دٍص ثیوبس سا ضشح دّذ
 - 2حسبسیت گیسًذُ تصَ س
ی ٍ تبحیش آى ثش دٍص ثیوبس سا ضشح دّذ
 - 3گش د
ی اکسپَطس ٍ تبحیش آى ثش
 - 4تضغیف تخت ،فیلتشاسیَى ،فبصلِ تیَة ،قذست ػجَس ثبفت ٍ هقبد س
دٍص ثیوبس سا ضشح دّذ
ً - 5قص تغییش MAS ٍ KVpدس دٍص ثیوبس سا دسک کٌذ
ً - 6قص تؼَیض پَصیطي  PA ٍ APدس دٍص دسیبفتی ثیوبس سا ثذاًذ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 2تذسیس تَصیغ دٍص دس ثذى ثیوبس دس سادیَگشافی ٍ سی تی اسکي  5دقیقِ
یهبس  5دقیقِ
ی آى ثش دٍص ة
ی ٍ تبثس
 - 3تذسیس حسبسیت گیسًذُ تصَ س
ی ٍ تبحیش آى ثش دٍص ثیوبس 10دقیقِ
 - 4تذسیس گش د
ی اکسپَطس ٍ تبحیش
 - 5تذسیس تضغیف تخت ،فیلتشاسیَى ،فبصلِ تیَة ،قذست ػجَس ثبفت ٍ هقبد س
آى ثش دٍص ثیوبس 30دقیقِ
 - 6تذسیس ًقص تغییش MAS ٍ KVpدس دٍص ثیوبس 10دقیقِ
 - 7تذسیس ًقص تؼَیض پَصیطي PA ٍ APدس دٍص دسیبفتی ثیوبس 10دقیقِ
 - 5خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی

 95- 96شماره درس:

زمان برگساري :يک شنبه ها  14- 16گروه :پشتَضٌبسی

9038
محل برگساري :کالس 5

دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه10 :
موضوع جلسه :آضٌبیی ثب سٍش ّبی حفبظت دس تصَیشثشداسی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1احش  Air Gapثش کیفیت تصَیش ٍ دٍص دسیبفتی پشسٌل ٍ ثیوبس سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2اًَاع ضیلذّب ٍ عشیقِ استفبدُ اص آًْب ثشای ثیوبساى سا ثذاًذ
 - 3تبحیش پشسسیٌگ فیلن ٍ کٌتشل کیفی پشسسَس ٍ دستگبّْبی سادیَگشافی دس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ پشسٌل سا
ثذاًذ
 - 4تبحیش ثشًبهِ آتبلیض فیلن ّبی ثبعلِ (  ) Repeat Analysis Programدس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ پشسٌل سا
ثذاًذ
 - 5تبحیش ػذم تبثطذّی غیش ضشٍسی هخل اسکشیٌیٌگ سل ٍ  ...دس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ پشسٌل سا ثذاًذ
 - 6تبحیش ػذم استفبدُ اص  Fluoroscopically Guided Positioningدس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ پشسٌل سا
ثذاًذ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس احش  Air Gapثش کیفیت تصَیش ٍ دٍص دسیبفتی پشسٌل ٍ ثیوبس  10دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس اًَاع ضیلذّب ٍ عشیقِ استفبدُ اص آًْب ثشای ثیوبساى  20دقیقِ
 - 4تذسیس تبحیش پشسسیٌگ فیلن ٍ کٌتشل کیفی پشسسَس ٍ دستگبّْبی سادیَگشافی دس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ
پشسٌل  10دقیقِ
 - 5تذسیس تبحیش ثشًبهِ آتبلیض فیلن ّبی ثبعلِ (  ) Repeat Analysis Programدس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ
پشسٌل  10دقیقِ
 - 6تذسیس تبحیش ػذم تبثطذّی غیش ضشٍسی هخل اسکشیٌیٌگ سل ٍ  ...دس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ پشسٌل

 10دقیقِ

 - 7تذسیس تبحیش ػذم استفبدُ اص  Fluoroscopically Gu ided Positioningدس دٍص دسیبفتی ثیوبساى ٍ
پشسٌل  10دقیقِ
 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم ( آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت الضاهی هی ثبضذ)

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف دسسی کِ اص عشف
استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه11 :
موضوع جلسه :حفبظت دس سادیٍلَط ی قبثل حول ٍ C-Arm
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1اًَا ع دستگبُ ّبی قبثل حول سادیَگشافی سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس دستگبُ ّبی قبثل حول سا ضشح دّذ
 - 3ثْتشیي هکبى ایستبدى دس ٌّگبم تصَیشثشداسی پشتبثل سا ضشح دّذ
 - 4ضشٍست استفبدُ اص ضیلذّبی سشثی دس تصَیشثشداسی پشتبثل سا ضشح دّذ

 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس اًَا ع دستگبُ ّبی قبثل حول سادیَگشافی  15دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس
 - 4تذسیس ثْتشیي هکبى ایستبدى دس ٌّگبم تصَیشثشداسی پشتبثل  15دقیقِ

دستگبُ ّبی قبثل حول  20دقیقِ

 - 5تذسیس ضشٍست استفبدُ اص ضیلذّبی سشثی دس تصَیشثشداسی پشتبثل  20دقیقِ
 - 6خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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محل برگساري :کالس 5

دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه12 :
موضوع جلسه :حفبظت دس هبهَگشافی ٍ فلَسٍسکَپی
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

مذرس :آقبی ثشصٍئی

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1دستگبُ ّبی هبهَگشافی سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس هبهَگشافی

سا ضشح دّذ

 - 3دستگبُ ّبی فلَسٍسکَحی سا ثطٌبسذ
 - 4هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس فلَسٍسکَحی سا ضشح دّذ

ً - 5قص فلَسٍسکَپی پبلسی دس دٍص ثیوبس

سا ضشح دّذ

ً - 6قص ثضسگٌوبیی دس دٍص ثیوبس سا
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
ضشح دّذ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس
هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ
ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 - 2تذسیس دستگبُ ّبی هبهَگشافی  10دقیقِ
 - 3تذسیس هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس هبهَگشافی  15دقیقِ
 - 4تذسیس دستگبُ ّبی فلَسٍسکَحی  10دقیقِ
 - 5تذسیس هالحظبت هشثَط ثِ تکٌیک اًتخبثی ٍ تکٌیک ّبی کبّص دٍص دس فلَسٍسکَحی  15دقیقِ
 - 6تذسیس ًقص فلَسٍسکَپی پبلسی دس دٍص ثیوبس  10دقیقِ
 - 7تذسیس ًقص ثضسگٌوبیی دس دٍص ثیوبس  10دقیقِ
 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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محل برگساري :کالس 5

دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه13 :
ی اسکي
یهبس دس سی ت
ییت دٍص ة
موضوع جلسه :هذ س
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1دستگبُ ّبی سی تی اسکي سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

 - 2هَقؼیت فؼلی استفبدُ اص سی تی اسکي ٍ دٍص سسیذُ ثِ جبهؼِ اص آى سا تحلیل کٌذ
 - 3هیضاى تقشیجی دٍص دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ ٍ ثب سادیَلَطی هقبیسِ کٌذ
 - 4حفبظت اص ثبفت ّب یی کِ دس میداى اضؼِ ّستٌذ ٍلی ّذف تصَ یسثشداس ی ىیستٌذ سا ضشح دّذ

 - 5دٍص ثیوبس دس سی تی اسکي اسپیشال ٍ کبًًَطٌبل سا هقبیسِ کٌذ
 - 6دٍص ثیوبس دس سی تی اسکي هَلتی اسالیس ثب ًسل ّبی پبییي تش سا هقبیسِ کٌذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 - 2تذسیس دستگبُ ّبی سی تی اسکي  10دقیقِ
 - 3تحلیل هَقؼیت فؼلی استفبدُ اص سی تی اسکي ٍ دٍص سسیذُ ثِ جبهؼِ اص آى  10دقیقِ
 - 4تذسیس هیضاى تقشیجی دٍص دس سی تی اسکي ٍ هقبیسِ ثب سادیَلَطی  10دقیقِ
 - 5تذسیس حفبظت اص ثبفت ّب یی کِ دس میداى اضؼِ ّستٌذ ٍلی ّذف تصَ یسثشداس ی ىیستٌذ  10دقیقِ
 - 6تذسیس ٍ هقبیسِ دٍص ثیوبس دس سی تی اسکي اسپیشال ٍ کبًًَطٌبل  10دقیقِ
 - 7تذسیس ٍ هقبیسِدٍص ثیوبس دس سی تی اسکي هَلتی اسالیس ثب ًسل ّبی پبییي تش 10دقیقِ
 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه14 :
ی اسکي
یهبس دس سی ت
ییت دٍص ة
موضوع جلسه :هذ س
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
ً - 1قص کبسضٌبس دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ

اّذاف سفتبسی

ً - 2قص سادیَلَطیست دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ
ً - 3قص پضضکبى دسخَاست کٌٌذُ دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ
 - 4فبکتَسّبی هَحش ثش دٍص ثیوبس دس سی تی اسکي سا ًبم ثجشد
 - 5پبساهتشّبی ضبخص دٍص دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ
 - 6کوپیي  ٍ Image Gentlyتؼییي پشٍتکل هجضا ثشای اعفبل دس سی تی اسکي سا ثطٌبسذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )

 - 2اًجبم حشکبت ثذى

ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس ًقص کبسضٌبس دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي  15دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس ًقص سادیَلَطیست دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي  15دقیقِ
 - 4تذسیس ًقص پضضکبى دسخَاست کٌٌذُ دس کبّص دٍص دس سی تی اسکي  20دقیقِ
 - 5تذسیس فبکتَسّبی هَحش ثش دٍص ثیوبس دس سی تی اسکي  20دقیقِ
 - 6تذسیس پبساهتشّبی ضبخص دٍص دس سی تی اسکي  20دقیقِ
 - 7تذسیس ٍ هؼشفی کوپیي  ٍ Image Gentlyتؼییي پشٍتکل هجضا ثشای اعفبل دس سی تی
اسکي  20دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت
الضاهی هی ثبضذ )

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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جلسه15 :
موضوع جلسه :حفبظت صًبى ثبسداس ٍ پشتَکبساى ثبسداس ٍ اعفبل
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1اّویت هَضَع پشتَدّی ثِ صًبى ثبسداس سا ثذاًذ

اّذاف سفتبسی

ٍ - 2جَد لضٍم تصَیسثشداس ی ّب دس صًبى حبهلِ سا ثطٌبسذ
ی ی اص پشتَدُ ی ثِ ةیهبساى ثبسداس سا ثطٌبسذ
 - 3سٍضْبی حیضگس
 - 4قبًَى  10سٍص ٍ  28سٍص ٍ کبسثشد آًْب دس پشتَدُ ی ثِ ةیهبساى ثبسداس سا ثطٌبسذ
ی ی اص پشتَدُ ی ثِ ةیهبساىی کِ اص حبهلگی خَد اعالع ًذاسًذ سا
 - 5سٍش ّبی تغییى ثبسداس ی احتوبلی ٍ حیضگس
ثطٌبسذ
ی ی آًْب ضشح دّذ
 - 6پشتَدُ ی ثِ خبًن ثبسداس کِ اص حبهلگی خَد اعالع ًذاسد ٍ پشسسِ حیگس
یهبس سا
 - 7پشتَدُ ی ثِ ةیهبساىی کِ می داىیم ثبسداساًذ ٍ سٍش ّب ی کبّص دٍص جيیى دس هَاسد اعالع اص ثبسداس ی ة
ضشح دّذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ
 - 2تذسیس اّویت هَضَع پشتَدّی ثِ صًبى ثبسداس  10دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس لضٍم تصَیسثشداس ی اص صًبى حبهلِ دس ثشخی هَاقغ  10دقیقِ
ی ی اص پشتَدُ ی ثِ ةیهبساى ثبسداس  10دقیقِ
 - 4تذسیس سٍضْبی حیضگس
 - 5تذسیس قبًَى  10سٍص ٍ  28سٍص ٍ کبسثشد آًْب  10دقیقِ
ی ی اص پشتَدُ ی ثِ ةیهبساىی کِ اص حبهلگی خَد اعالع
 - 6تذسیس سٍش ّبی تغییى ثبسداس ی احتوبلی ٍ حیضگس
ًذاسًذ  10دقیقِ
ی ی آًْب  10دقیقِ
 - 7تذسیس پشتَدُ ی ثِ خبًن ثبسداس کِ اص حبهلگی خَد اعالع ًذاسد ٍ پشسسِ حیگس
 - 8تذسیس پشتَدُ ی ثِ ةیهبساىی کِ می داىیم ثبسداساًذ ٍ سٍش ّب ی کبّص دٍص جيیى دس هَاسد اعالع اص ثبسداس ی
یهبس  10دقیقِ
ة
 - 8خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ  10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم ( آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت الضاهی هی ثبضذ)

تکبلیف یبدگیشًذُ

آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف دسسی کِ اص عشف
استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه16 :
موضوع جلسه :حفبظت صًبى ثبسداس ٍ پشتَکبساى ثبسداس ٍ اعفبل
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

اّذاف سفتبسی

مذرس :آقبی ثشصٍئی

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1احشات اضؼِ ثش جيیى سا تَضیح دّذ
ی ّبی سادیٍلَطی سا ضشح دّذ
 - 2دٍص تخنیىی ثِ جيیى دس گشاف
ی سًگی جْص سا ضشح دّذ
 - 3دٍص تخنیىی جيیى دس سی تی اسکي ٍ گشاف
 - 4تَجیِ پزیشی خبتوِ دادى ثِ ثبسداسی دس هَاقغ پشتَگیشی سا ضشح دّذ
 - 5سیسک احشات هختلف دس صًبى ثبسداسی کِ تحت تبثص اضؼِ دس پضضکی قشاس ًوی گیشًذ سا ثب صًبى
تحت تبثص دٍصّبی هختلف هقبیسِ کٌذ
 - 6سٍش ّبی هحذٍد کشدى دٍص پشتَکبساى ثبسداس سا ضشح دّذ
 - 7حسبسیت تقشیجی اعفبل سا ثب ثضسگسبالى ضشح دّذ
 - 8سٍش ّبی کبّص دٍص دس اعفبلسا ضشح دّذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ
 - 2اًجبم حشکبت ثذى

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )
تکبلیف یبدگیشًذُ

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 - 2تذسیس احشات اضؼِ ثش جيیى  10دقیقِ
ی ّبی سادیٍلَطی ،سی تی اسکي ٍ گشافی سًگی 10دقیقِ
 - 3تذسیس دٍص تخنیىی ثِ جيیى دس گشاف
 - 4تذسیس تَجیِ پزیشی خبتوِ دادى ثِ ثبسداسی دس هَاقغ پشتَگیشی 10دقیقِ
 10دقیقِ
 - 5تذسیس سیسک احشات هختلف دس صًبى ثبسداسی تحت تبثص اضؼِ دس پضضکی
 10دقیقِ
 - 6تذسیس سٍش ّبی هحذٍد کشدى دٍص پشتَکبساى ثبسداس
 10دقیقِ
 - 7تذسیس حسبسیت پشتَیی تقشیجی اعفبل سا ٍ ثضسگسبالى
 - 8تذسیس سٍش ّبی کبّص دٍص دس اعفبل 10دقیقِ
 - 9خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ
حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم
آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف دسسی کِ اص
عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

به نام خذا
عشح دسس سٍصاًِ
نام درس :حفاظت در برابر پرتوهاي يو نيسان دربخش هاي پرتو شناسي تشخيصي
نوع درس :نظري نيمسال :اول
دانشکذه :پیشاپضضکی
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محل برگساري :کالس 5

دانشجويان رشته :پشتَضٌبسی ٍسٍدی 93
جلسه17 :
موضوع جلسه :عشاحی حفبػ اٍلیِ
واحذ 2 :تئَسی

تعذاد دانشجويانً 23 :فش

ّذف کلی دسس

مذرس :آقبی ثشصٍئی

پيشنياز :دٍصیوتشی پشتَّبی یًَیضاى

هَاسد
داًطجَیبى دس پبیبى جلسِ ثبیذ ثتَاًٌذ:
 - 1اًَاع حفبػ ّب سا عجقِ ثٌذی کٌذ

اّذاف سفتبسی

 - 2ػَاهل دخیل دس ضخبهت حفبػ سا ضشح دّذ
ًَ - 3احی کٌتشل ضذُ ٍ کٌتشل ًطذُ سا ثب رکش هخبل ضشح دّذ
 - 1پشسص ضفبّی اص داًطجَیبى دس استجبط ثب اعالػبت آًْب ثب هَضَع جلسِ

اسصضیبثی تطخیصی (آغبصیي )
ضیَُ تذسیس

 - 2اًجبم حشکبت ثذى
سخٌشاًی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ هجبحخِ

هَاد یب ٍسبیل آهَصضی

ٍیذئَ پشٍطکتَسٍ -ایت ثَسد
 10دقیقِ
 - 1هشٍس هحتَای جلسبت قجل ٍ پشسص ٍ پبسخ
 - 2تذسیس عجقِ ثٌذی اًَاع حفبػ ّب  20دقیقِ

هشاحل تذسیس یب اسائِ هحتَا

 - 3تذسیس ػَاهل دخیل دس ضخبهت حفبػ  30دقیقِ
 - 4تذسیس ًَاحی کٌتشل ضذُ ٍ کٌتشل ًطذُ  20دقیقِ
 - 5خالصِ ثحج ٍ پشسص ٍ پبسخ 10دقیقِ

اسصضیبثی (تکَیٌی – پبیبًی )

حضَس فؼبل دس کالس ،کَئیض ،هیبى تشم ٍ پبیبى تشم (آضٌب کشدى داًطجَیبى ثب ًحَُ اهتحبًبت

تکبلیف یبدگیشًذُ

الضاهی هی ثبضذ )
آهبدگی دس کالس دسس ،پبسخ دادى ثِ سَالت ،گَش دادى فؼبل سش کالس ٍ اًجبم تکبلیف
دسسی کِ اص عشف استبد هطخص هی گشدًذ.

