ثؼوِ سؼبلي
داًـگبُ ػلَم دضؿىي ٍ خذهبر ثْذاؿشي دسهبًي اػشبى ّوذاى
هؼبًٍز آهَصؿي
هشوض هطبلؼبر ٍ سَػؼِ آهَصؽ داًـگبُ

فشم طشاحي ثشًبهِ دسػي

ّوىبس هحششم . . . . . . . . .
اص آًدب وِ طشاحي ثشًبهِ دسػي ثِ ػٌَاى يىي اص اثضاسّبي اصلي فؼبليز هذسػيي هطشح هي ثبؿذ ٍ دس ّوِ
داًـگبّْب ٍ هشاوض آهَصؿي ثِ ػٌَاى يه سٍؽ ػلوي ٍ ضشٍسي هَسد اػشفبدُ لشاسهي گيشد  ،لزا خْز ديؾ
ثيٌي ػيش سذسيغ ٍسَخِ ثِ اّذاف آهَصؿي داًـدَيبى ٍ اسسمبء هْبسر خٌبثؼبلي ٍ سَػؼِ ايي هْبسر  ،سىويل
فشم طشح دسع ضشٍسي ثِ ًظش هي سػذ .

وويشــِ طشح دسع

ثخؾ اٍل :
 – 1هـخصبر هذسع
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي :
گشٍُ آهَصؿي :

داًـىذُ  :ديشادضؿىي

هديذ ػليضادُ
ساديَلَطي

هشسجِ داًـگبّي :

هشثي

هذسن سحصيلي  :وبسؿٌبػي اسؿذ
ػبثمِ سذسيغ دس داًـگبُ ثِ ػبل  1 :سشم

 – 2هـخصبر دسع
ػٌَاى دسع  :فيضيه دشسَ ؿٌبػي سـخيصي
سؼذاد ٍاحــذ :

ًظشي3:

ػولي :

ًَع دسع :
ًظشي

-

ػولي

دسٍع ديؾ ًيبص ثشاي ايي دسع ً :ذاسد
ػبل سحصيلي ً 93-94 :يوؼبل اٍل

ًيوؼبل دٍم

سشم سبثؼشبًي

 – 2هـخصبر فشاگيشاى
سؿشِ سحصيلي  :ساديَلَطي
همطغ :وبسؿٌبػي ديَػشِ
سؼذاد فشاگيشاى 45:
* در صورتيكه بيش از يك مدرس درس فوق را تدريس مي نمايند
ً تعداد واحد يا مجموع ساعاتي را كه جنابعالي تدريس مي
لطفا
فرماييد  ،قيد نماييد .

،

ثخؾ دٍم :
 – 1اّذاف ولي دسع:
آؿٌبيي ثب اصَل فيضيىي ٍاخضاي ػيؼشن ّبي سصَيش ثشداسي سـخيصي

ؿشح دسع:
آؿٌبيي ثب ػبخشوبى ٍاصَل فيضيىي حبون ثش الهخ هَلذ اؿؼِ ايىغ ٍ اصَل حبون ثش
سدْيضار آى ٍ وبسوشد لؼوز ّبي هخشلف ػيؼشن ّبي سصَيش ثشداسي ؿبهل صفحبر
سـذيذ وٌٌذُ ،گشيذ ،فيلششّب ،وَليوبسَسّب ،ػبخشبس فيضيىي فيلن ٍسـىيل سصَيش،
هفبّين داًؼيشِ ٍوٌششاػز ٍػَاهل هخشلف هَثش ثشّش يه ،ػَاهل ٌّذػي ٍهثلثبسي
هَثش ثش ويفيز سصبٍيش ٍثحث ولي ٍخبهغ ديشاهَى ويفيز سصَيش ٍدس اًشْب هؼشفي
ػيؼشن ّبي هذسى فلَسٍػىَدي ٍثشسػي هىبًيؼن فيضيىي وبسوشد اخضا هخشلف آى اص
خولِ الهذْبي سمَيز وٌٌذُ سصَيش دٍسثيي ّبي ٍيذيَيي ٍهبًيشَس دس ػيؼشن ّبي
فلَسٍػىَدي هذاس ثؼشِ -ػيؼشن ّبي سصَيش ثشداسي ديديشبل -هبهَگشافي -ػٌدؾ
داًؼيشِ اػشخَاى.

 -2ثشًبهِ صهبى ثٌذي دسع:
سديف
1

اّذاف ولي ّش خلؼِ

ػٌَاى هجحث خلؼِ

همذهــِ اي ثــش فيضيــه دشســَ ؿٌبػــي ٍ آؿٌبيي داًـدَيبى ثب هفبّين اصلي فيضيه دشسَّب ٍ ًگبّي اخوبلي ثش هَضَع.
هشٍسي ثش فيضيه دشسَّب

2

الهخ هَلذ اؿؼِ ايىغ

آؿٌبيي ولي دس هَسد الهخ ٍ هىبًيضم سَليذ اؿؼِ.

3

اخضا ٍ هشؼلمبر الهخ هَلذ

آؿٌبيي ثب ٍػبئل ٍ فيضيه هشؼلمبر الهخ.

4

وبثل ّبي فـبس لَي ٍ هٌحٌي ّبي ًبهي آؿٌبيي ثب اًَاع وبثل ّب ي الهخ ٍ سدضيِ هٌحٌي ّبي اؿجبع ٍ غيشُ.
الهخ

5

فشآيٌذ ّبي سَليذ اؿؼِ ايىـغ ٍ اًـَاع آؿٌبيي ثب فشآيٌذّبي سَليذ اؿؼِ ايىغ ٍ سوبيض آى ثب ػـبيش ثشخَسدّـب ٍ اًـَاع
هجذل ّب

6

هجذل ّب ٍ يىؼَ وٌٌذّب ٍ ثشق هَسد اػشفبدُ دس الهخ.

ثشخَسد ّـبي اؿـؼِ دس ػجـَس اص ثـذى ٍ آؿٌبيي ثب ثشخـَسد ّـبي هْـن دس هحـذٍدُ ساديَلـَطي سـخيصـي ؿـبهل فَسـَ
هبدُ

الىششيه ٍ  ٍ ....سػن هٌحٌي ّبي هشثَطِ.

7

ضشايت سضؼيف ٍ دشسَّبي اػىشش

آؿٌبيي ثب اًَاع ضشايت سضؼيف ٍ دشسَ ّبي اػىشش ٍ ًحَُ وبّؾ لـذسر اؿـؼِ

8

فيلششّب

9

وَليوبسَسّب

آؿٌبيي ثب اًَاع وَليوبسَسّب ٍ ًحَُ حزف دشسَّبي اضبفي ٍ وبسثشد ّش وذام.

10

گشيذّب

آؿٌبيي ثب اًَاع گشيذ ،لطغ گشيذ ،گشيذ هشحـشن ،گشيـذّبي وـبًًَي ،هىبًيؼـن

11

صفحبر سـذيذ وٌٌذُ

12

ثشگضاسي اهشحبى هيبى سشم

13

اًَاع صفحبر سـذيذ وٌٌذُ

آؿٌبيي ثب فيضيه صفحبر ٍ اًَاع هَاد هَسد اػشفبدُ دس فيلن ّبي ػشيغ ٍ وٌذ.

14

خصَصيبر فيضيىي فيلن

آؿٌبيي ثب ثٌيبى ٍػبخشبس فيلن ٍ ًحَُ سـىيل سصَيش دس آى.

15

ٍيظگــي ّــبي فَسَگشافيــه فــيلن

آؿٌبيي ثب داًؼيشِ ،سؼشيف ٍ سٍؽ اًذاصُ گيـشي ،وٌششاػـز ساديـَ گشافيـه

ساديَلَطي

ٍػَاهل هَثش ثش آى.

ػَاهل ٌّذػي هَثش ثشويفيز سصَيش

آؿٌبيي ثب ٍضَحً ،بٍاضحي ،اًَاع ًبٍاضحي.

ٍ هؼبدالر حبون ثش اًَاع ضشايت سضؼيف.
آؿٌبيي ثب اًَاع فيلششّب دس ساديَلَطي ثؼشِ ثِ ًَع دػـشگبُ ٍ فشآيٌـذ ديــشفز
دس ايي صهيٌِ.

حزف اػىششّب دس گشيذ.

16

آؿٌبيي ثب صفحبر سـذيذ وٌٌذُ ،دذيذُ لَ هيٌؼبًغ ٍ هىبًيضم فيضيىي آى.

17

ويفيز سصَيش

آؿٌبيي ثب ػَاهل هَثش ثش ويفيز سصَيش.

18

فلَسٍػىَدي

آؿٌبيي ثب طشاحي ٍاخضاي ػيؼشن ّبي فلَسٍػىَدي.

19

ساديَلَطي ديديشبل

آؿٌبيي ثب آؿىبسػـبصّبي صـفحِ  CCDهمذهـِ اي ثـش ػيؼـشن ّـبي سصـَيش

20

ساديَلَطي ديديشبل 2

آؿٌبيي ثب ػَاهل ٍ اهىبًبر ٍ ديـشفز ّبي ساديَلَطي ديديشبل.

21

ػيؼشن ّبي سصَيش ثشداسي هبهَگشافي

آؿـٌبيي ثـب دػـشگبُ هـبهَگشافي ٍ اًـشطي ّـبي هـَسد اػـشفبدُ دس آى ٍ سفـبٍر

22

داًؼيشَهششي

ثشداسي ديديشبل.

سدْيضار الهخ گشافي.
آؿٌبيي ثب دػشگبُ ٍ هىبًيضم فيضيىي دػشگبُ ػٌدؾ سشاون اػشخَاى.

 -3ثشًبهِ دسػي خلؼبر:
"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 1
هٌبثغ دسػي:
1-THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY, CHRISTENSENS
PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
-2فيضيه دشسَّب ٍ سـؼـغ دس ساديَلَطي  ،فشيذٍى ًدن آثبدي
 -3فيضيه ّبليذي خلذ چْبس فصل فيضيه ّؼشِ اي ،سشخوِ دوشش خشهي
ّذف ولي خلؼِ :همذهِ اي ثش فيضيه دشسَ ؿٌبػي ٍ هشٍسي ثش فيضيه دشسَّب

اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف
1

اّذاف
-1اًَاع دشسَ ّب سا ًبم ثجشد.

ًَع حيطِ

سٍؽ سذسيغ

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍػبئل ووه

ٍظبئف فشاگيشاى( داًـدَ ثبيذ

سٍؽ

آهَصؿي

لبدس ثبؿذ)...

اسصؿيبثي

ٍايز ثشد،

-2هىبًيضم فيضيىي ثشخَسدّـبي

اػــــــشفبدُ اص ٍيذئَ دشٍطوشَس

دشسَ سا ؿشح دّذ.

دبٍسدَيٌز

ّ-3ــذف اصــلي فيضيــه دشســَ
ؿٌبػـــي سـخيصـــي سا ثشَاًـــذ
سَضيح دّذ
-4هحـــذٍدُ ّـــبي اًـــشطي ثـــش
خَسدّب سا سَضيح دّذ

 -1گَؽ دٌّذ

دشػــــؾ ٍ

 -2دس هجبحث ؿشوز وٌٌذ.

دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 2
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى الهخ هَلذ اؿؼِ ايىغ

اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1اخــضا الهــخ اص لجيــل :هحفظــِ

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
ؿيـــِ اي ،وبســـذ ٍ آًــذ الهـــخ،
ػـــشدَؽ وبًًَي،اصـــَل وـــبًَى
خطي ،آًذ ّبي ثبثز ٍ دٍاس سا ًـبم
ثجشد
-2الهخ ّبي هَلـذ اؿـؼِ ايىـغ
سـخيصي سا ثشَاًذ سـشيح وٌذ.
 -3ساُ ّبي وٌششل اؿؼِ ًـشي سا
سَضيح دّذ.
 -3همـذاس سَليـذ اؿـؼِ ايىــغ سا
ثشآٍسد وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌـز ،دشٍطوشَس
اػـــشفبدُ اص
سصــــــبٍيش
هشحشن

 -1.گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 3
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي اخضا ٍ هشؼلمبر الهخ هَلذ اؿؼِ ايىغ.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

 -1الهخ ّبي هَلذ اؿـؼِ ايىـغ

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
ثب ؿـجىِ وٌشـشل سا ثيـبى وٌـذ-2 .
ًحَُ ايدبد ٍلشبط اؿجبع سا سَضـيح
دّذ-3 .اثـش دبؿـٌِ آًـذ سا ؿـشح
دّــذ  -4.ػَاهــل هــَثش ثــش وــن ٍ
صيبد ؿذى اثش دبؿٌِ آًذ سا سَضيح
دّذ.
 -3حفبظ ّبي الهخ ٍ وبثـل ّـبي
فـبس لَي سا ثشسػي وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌـز ،دشٍطوشَس
سصــــــبٍيش،
ًوَداسّب دس
اوؼل

-1گَؽ دّذ
-2دس دشػؾ ٍ دبػـخ
ؿشوز وٌذ

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 4
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :وبثل ّبي فـبس لَي ٍ هٌحٌي ّبي ًبهي الهخ
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
اّذاف

سديف

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
1

.
-2الهـــخ ّـــبي اؿـــؼِ ايىـــغ
ػشاهيىي سا ثيبى وٌذ.
 -3وبثل ّبي فـبس لَي ٍ وبسثشد
ٍ فيضيه آى ّب سا ؿشح دّذ
-1هٌحٌي ّبي ًـبهي الهـخ اؿـؼِ
ايىغ سا ثشَاًذ ثِ ًوبيؾ ثگـزاسد
ٍ سدضيِ ٍ سحليل وٌذ

ؿٌبخشي

-1گَؽ دّذ

دشػـــــؾ ٍ

ػخٌشاًي،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ

-2دس دشػؾ ٍ دبػـخ

دبػخ

دبٍسدَيٌـز ،دشٍطوشَس

ؿشوز وٌذ

اػـــشفبدُ اص
ًوـــــَداس ٍ
سصبٍيش

ٍايز ثشد،

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 5
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي ثب فشآيٌذ ّبي سَليذ اؿؼِ ايىغ ٍ اًَاع هجذل ّب.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1فشآيٌــذ سَليــذ اؿــؼِ ايىــغ

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
ؿبهل سـؼـغ ػوَهي ٍ اخشصبصي
سا سَضيح دّذ.
-2خـــٌغ هـــبدُ ّـــذف الهـــخ،
خشيبى ٍ ٍلشبط الهخ ،طًشاسَس ّبي
اؿؼِ ايىـغ ٍ هجـذل ّـب ،لـَاًيي
فيضيىي حبون ثش هجذل ّـب سا ًـبم
ثجشد ٍ ثشاي ّش وذام هثبل ثضًذ.
 -3اســـَ سشاًؼـــفَسهبسَس ،هـــذاس

فيالهبى ،هذاس سا ؿشح دّذ
ٍلشـــبط لــــَي ،يىؼـــَ ػــــبصي،
يىؼــَوٌٌذُ ّبً،يوــِ ّــبدي ّــب ٍ
يىؼَػبصي سوبم هَج ٍ ًين هـَج،
اًَاع طًشاسَسّبي سـه فـبص ٍ ػـِ
فبص سا ثشَاًذ سويض دّذ ٍ سدضيـِ م
سحليل وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 6
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ثشخَسد ّبي اؿؼِ دس ػجَس اص ثذى ٍ هبدُ
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1اًــَاع ثشخــَسد ّــبي هــَثش دس

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

سذسيغ

آهَصؿي

ٍظبئف
فشاگيشاى(

سٍؽ
اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
هحــذٍدُ فيضيــه دشســَ ؿٌبػــي
سـخيصي سا ًبم ثجشد.
 -2دشاوٌـــذگي ّوـــذٍع  ،اثـــش
فَسَالىششيه ،دشاوٌذگي وبهذشَى
ٍ سَليذ خفز سا ؿشح دّذ.
 -3اًــشطي اًــَاع ثشخَسدّــبي سا
اًذاصُ گيشي وٌذ.
 -4اّويز ثشخَسدّـب ثـب افـضايؾ
اًشطي سا ثشسػي وٌذ.
 -5ساثطِ ػـذد اسوـي ٍ اًـشطي ثـب
ًــَع ثشخــَسد سا ثشَاًــذ سدضيــِ ٍ
سحليل وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 7
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ضشايت سضؼيف ٍ دشسَّبي اػىشش
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1سضيف ،سا ثشَاًذ سَضيح دّذ .

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
 -2ضـــشايت سضـــؼيف خشهـــي ٍ
خطي سا ثذػز آٍسد
 -3اليِ ًين خزة ٍ يىذّن وٌٌذُ
سا ثشَاًذ سـخيص دّذ.
-4ػَاهل هَثش ثش سضؼيف دشسَّب
 ،سضــؼيف دس دــش ســَ ّــبي غيــش
يىٌَاخــز سضــؼيف دشســَ ّــبي
اػىشش سا ًبم ثجشد ٍ سَضيح دّذ.
 ٍ-4ػَاهـــل هـــَثش ثـــش سَليـــذ
دشسَّـــبي اػـــىشش ٍ افـــضايؾ ٍ
وبّؾ آى سا سدضيِ ٍ سحليل وٌذ

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 8
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي ثب فيلشش ّب
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سديف

اّذاف

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

1

-1اًــَاع صــبفي ّــب يــب فيلششّــب سا

ػخٌشاًي،

فْشػز وٌذ.

اػــــــشفبدُ اص ٍيذئَ دشٍطوشَس

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...

 -2فيلششاػيَى راسي  ،فيلششاػيَى
اضبفي سا ؿشح دّذ
 -3هىبًيضهن ّبي ضخبهز فيلشش،
اثشار فيلشش ثش سبثؾ گيشي ثيوـبس
اثش ثش ػَاهـل سبثــي ،فيلشـش ّـبي
فلض ػٌگيي سا سَضيح دّذ.
ً -4وَداسّــــبي هشثــــَ ثــــِ
فيلششّبي فلـض ػـٌگيي ٍ ٍ داليـل
اػـــشفبدُ اص آًْـــب سا دس ػيؼـــشن
فلَسػىَدي ثشَاًذ سدضيِ ٍ سحليل
وٌذ..

دبٍسدَيٌز

ٍايز ثشد،

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 9
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب اًَاع وَليوبسَسّب
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
اّذاف

سديف

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
1

 -1هحذٍد ػبصي اؿؼِ سا سَضيح
دّذ.
 -2هخشٍطــي ّــب ٍ اػــشَاًِ اي سا
ؿشح دّذ.
 -3سمليــل دشسَّــبي ثبًَيــِ ثــِ
ٍػيلِ وَليوبسَسّب سا ثشَاًذ ؿـشح
دّذ.
 -4ثــشاي وــبسثشد ّــش وــذام اص
وَليوبسَسّـــب دس دػـــشگبُ ّـــبي
هخشلف هثبلي ثضًذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 10
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب گشيذّب يب ثَوي ّب
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

 -1گشيذّب ٍ وـبسثشد ٍ اًـَاع آى

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
ّب سا ًبم ثجشد.
 -2اسصيبثي ػولىشد گشيـذً ،حـَُ
ػجــَس دشســَ ّــبي اٍليــِ ٍ خــزة
اػىششّب سا ؿشح دّذ.
 -3ضشيت ثـَوي ،ضـشيت ثْجـَد
وٌششاػز سا ثذػز آٍسد.
-4لطــغ گشيــذ ،ثــش ػىــغ لــشاس
گــشفشي گشيــذ ،خبثدــبيي ػشضــي
گشيذ ،خبسج اص وبًَى ثَدى گشيـذ
سا سَضيح دّذ.
 -5گشيـذ ّـبي هشحـشن ٍ داليـل
خبيگضيٌي آًْب ثِ خبي گشيذ ّبي
ثبثز سا سَضيح دّذ

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1 .گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 11
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى صفحبر سـذيذ وٌٌذُ ٍ دذيذُ ّبي هشسجط ثِ آى.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1وبسثشد صفحبر سـذيذ وٌٌذُ

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
دس ساديَلَطي ،سا ثيبى وٌذ
-2دذيــــذُ

لَهيٌؼــــبًغ،

فلَئَسػــبًغ ٍفؼفشػــبًغ سا
ثيبى وٌذ
-3ػـبخشوبى صـفحبر ســذيذ
وٌٌـذُ( اخـضاء هخشلـف ســىيل
دٌّـذُ ،ساًـذهبى ّـبي صـفحبر
سـذيذ وٌٌذُ( سا سـشيح وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 12
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آصهَى هيبى سشم
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

1

اّذاف

آصهَى هيبى سشم
-1هطبلــت اسائــِ ؿــذُ سا هطبلؼــِ
ًوبيذ.
-2ثب ًحَُ ثشگضاسي آصهَى دبيـبى
سشم آؿٌب ؿَد.
-3دس هـــَاسدي وـــِ هَفـــك ثـــب
دبػــخگَيي صــحيح ثــِ ػــَاالر
ًـذُ اػز هطبلؼِ ثيـششي اًدـبم
دّذ.

ًَع حيطِ

ؿٌبخشي

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف فشاگيشاى(

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

داًـدَ ثبيذ لبدس

اسصؿيبثي

ثبؿذ)...
 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

آصهَى چْبس
گضيٌِ اي

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 13
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب اًَاع صفحبر سـذيذ وٌٌذُ
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1ساّْــبي افــضايؾ ػــشػز،
صفحبر سـذيذ وٌٌـذُ سا سَضـيح
دّذ
 -2هَاد ثىبس سفشِ دس صـفحبر ٍ
دليــل اػــشفبدُ اص آى ّــب سا هثــل
سٌگؼشبر ولؼين سا ثشَاًذ سَضـيح
دّذ
 -3فــبوشَس ســـذيذ وٌٌــذگي
ٍػَاهل هَثش ثش آى سا ؿشح دّذ.
 -4ساّبي ولي افـضايؾ ػـشػز
صـفحبر ســذيذ وٌٌـذُ سا ؿـشح
دّذ،
-5سىٌَلـَطي فؼـفشّبي خذيـذ،
سطبثك حؼبػيز طيفي اهَلؼيَى
فـيلن ثـب ًـَس حبصـل اص صـفحبر
ســـذيذ وٌٌــذُ سا ثــِ طــَس وبهــل
سَضيح دّذ.

ًَع حيطِ

ؿٌبخشي

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف فشاگيشاى(

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

داًـدَ ثبيذ لبدس

اسصؿيبثي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

ثبؿذ)...
 -1گَؽ دٌّذ

دشػـــؾ ٍ

 -2دس هجبحــــث ؿــــشوز

دبػخ

وٌٌذ.

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 14
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب فيلن ساديَلَطي ٍ لؼوز ّبي هخشلف آى
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1ػبخشوبى فيضيىي فيلن ٍاخضاء

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
ســـىيل دٌّــذُ ،آى سا فْشػــز
وٌذ.
ً-2حَُ سـىيل سصـَيش هخفـي سا
ثيبى وٌذ.
 -3داسٍي ظَْس ٍثجَر ٍ فشهـَل
ّبي هشثَطِ سا ثشسػي وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 15
هٌبثغ دسػي:
1) Barbara Janson Cohen, Medical terminology: an illustrated guide, 6th edition,
Lippincott Williams and Wilkins
2) Jackie Birmingham, Medical terminology: a self-learning text, third edition
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ٍيظگي ّبي فَسَگشافيه فيلن ساديَلَطي.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1اصطالحبر داًؼيشِ ،سؼشيف ٍ

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
سٍؽ اًــذاصُ گيــشي سا ســـشيح
وٌذ.
-2وٌششاػــز ساديــَ گشافيــه
ٍػَاهـل هـَثش ثـش آى ؿــبهل
وٌششاػز ػضَ ٍػَاهل هـَثش ثـش
آى سا سـشيح وٌذ.
 -3وٌششاػز فيلن ٍ ػَاهل هَثش
ثش آى ،اثش هِ الَدگي ٍ اػىشش ثش
وٌششاػز سا فْشػز وٌذ ٍ ثـشاي
ّش وذام هثبلي ثضًذ.
.-3هٌحٌي ّبي هـخصـِ فـيلن سا
ثشَاًذ سػن وٌذ ٍ سدضيِ ٍ سحليل
وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 16
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ػَاهل ٌّذػي هَثش ثش ويفيز سصَيش
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

ٍ-1ضَح ٍ ًبٍاضحي سا ثيبى وٌذ.

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
 -2اًـَاع ًبٍاضـحي سا ًـبم ثجـشدٍ
سَضيح دّـذ ًبٍاضـحي ٌّذػـي،
حشوشي ،خزثي ٍ ًبٍاضـحي ًبؿـي
اص صفحِ سـذيذ وٌٌذُ سا ســشيح
وٌذ.
 -3ػلز ايدبد اًـَاع ًبٍاضـحي سا
ثيبى وٌذ.
- 4سا ّــبي وــبّؾ ًبٍاضــحي سا
ؿشح دّذ..
 -5ػَاهل ٌّذػي ٍ غيش ٌّذػـي
هــَثش ثــش ًبٍاضــحي سا سدضيــِ ٍ
سحليل وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 17
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ػَاهل هَثش ثش ويفيز سصَيش.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1ػَاهل هَثش ثش ويفيز سصـَيش

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
سا ًبم ثجشد.
ًَ -2يض سا وبهل سَضيح دّذ.
ًَ-3ػبًبر آهبسي سا سـشيح وٌذ.
ٍ -4ضـَح ،وٌششاػـز ،خَاًـبيي
سصَيش ،سـبثغ دخـؾ ًمطـِ سـبثغ،
دخــؾ خطــي سا ثـٌبػــذ ٍ ايــي
سَاثــغ ٍ اسسجــب آًْــب ثــب ّــن سا
ثشسػي وٌذ.
ً -5حــَُ ثذػــز آٍسدى سَاثــغ ٍ
ػَاهل هَثش ثـش آى ّـب سا اػـشٌشبج
وٌذ.
ً -6وَداس ّـب سا ثشَاًـذ سدضيـِ ٍ
سحليل وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 18
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ػيؼشن ّبي فلَسػىَدي.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1طشاحي ٍاخضاي ػيؼـشن ّـبي

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
فلَسٍػىَدي سا ثيبى وٌذ.
 -2الهذْبي سمَيز وٌٌذُ سصـَيش
سا ثـٌبػذ.
-3هىــبًيضم ّــبي صــَسر گشفشــِ
دسٍى ػيؼــشن سا ثــِ طــَس وبهــل
سـشيح وٌذ.
-4دٍسثـيي سلَيضيـًَي ،هـبًيشَس ٍ
هىبًيضم فيضيىي سا ثشسػي وٌذ.
 -5سفـــــبٍر ّـــــبي ػيؼـــــشن
فلَسػــىَدي ٍ الهــخ هَلــذ اؿــؼِ
ايىغ سا سـخيص دّذ.
 -6اخضا وبهل الهخ سمَيز وٌٌـذُ
سصَيش سا سشػين وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 19
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ساديَلَطي ديديشبل.
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
اّذاف

سديف

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
1

-1آؿىبسػـــبصّبي صـــفحِ
CCD

سا ًبم ثجشد.

 -2ػيؼشن ّبي سصَيش ثـشداسي
ديديشبل ،ساديَگشافي وبهذيَسشي،
سشاؿِ هؼطح ،ػيؼشن ّبي صفحِ
هؼطح غيش هؼشمين  ،ػيؼشن ّبي
صفحِ هؼطح هؼشمين سا فْشػـز
وٌذ ٍ ؿشح دّذ.
 -3دـشداصؽ آًـبلَي ٍديديشـبل
هالحضبر هشثـَ ثـِ دٍص ثيوـبس،
ًوـبيؾ ثـِ صـَسر ًؼـخِ ّـبي
ػـخز ًٍـشم ،دـشداصؽ سصـَيش
ديديشبل سا ثِ طـَس وبهـل سَضـيح
دّذ.
-4سصــحيح سصــَيش ديديشــبل،
دشداصؽ ولي ،دشداصؽ ثشاػبع
وبًَلَؿي سا ثشَاًذ ايدبد وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 20
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب ساديَلَطي ديديشبل
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1فيلشش ،دشداصؽ ثب چٌذ لـذسر،

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
سفىيـه دـشداصؽ چٌـذ هميبػـي،
وٌششاػــز ٍلــذسر سفىيــه
دسسصَيش ثشداسي ديديشبل سا ثيبى
وٌذ.
 -2ويفيـز سصـَيش دس سصـَيش
ثـشداسي ديديشـبل ،آًظيـَگشافي
ديديشبل ،آًظيَگشافي ديديشبل ثب
حـزف صهـبًي سصـبٍيشسا ســشيح
وٌذ.
-3آًظيَگشافي ديديشبل
ٍحزف سصبٍيش ثشاػبع اػوبل دٍ
اًشطي سبثـي هشفـبٍر .سا ســشيح
وٌذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

"ثشًبهِ دسػي خلؼِ " 21
هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى ثب دػشگبُ ّبي هبهَگشافي
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
اّذاف

سديف

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
1

-1ػيؼشن ّبي سصـَيش ثـشداسي
هبهَگشافي سا ًبم ثجشد.
-2فشق ثيي دػشگبُ ّب سا ســشيح
دّذ.
ّ-3ـذف اص اًدـبم آصهبيــبر
هــبهَگشافي ،طشاحــي ٍػــبخشبس
سيـَة ّـبي اؿـؼِ ايىـغ هـَسد
اػشفبدُ دس هـبهَگشافي سا ســشيح
وٌذ.
 -4وبسـذ ٍفيالهـبى ،آًـذً ،مطـِ
وبًًَي ،هحفظِ سيـَة سا ســشيح
وٌذ.
 -5سدْيضار هشسجط ّوچَى ًـَع
صفحِ سـذيذ وٌٌذُ ٍ گشيـذ ٍ ....
سا ثشَاًذ سَضيح دّذ.

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ
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هٌبثغ دسػي:
1) THOMAS S CURRY, JAMES E DOWDEY,ROBERT C MURREY,
CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION.
2) JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDT JR,
JOHN M
3) BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING‐SECOND
EDITION,LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKIN
ّذف ولي خلؼِ :آؿٌبيي داًـدَيبى سيَح داًؼيشَهششي
اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
ًحَُ اسصؿيبثي اّذاف ولي ديؾ ًيبص :ديؾ ًيبص ًذاسد
سديف

اّذاف

1

-1اصـَل فيضيىـي دػـشگبّْبي

ًَع حيطِ

سٍؽ

ٍػبئل ووه

ٍظبئف

سٍؽ

سذسيغ

آهَصؿي

فشاگيشاى(

اسصؿيبثي

داًـدَ ثبيذ
لبدس ثبؿذ)...
اًذاصُ گيشي هَاد هؼذًي داًؼيشِ
اػشخَاى سا سَضيح دّذ.
 ٍ -2دػـــشگبُ داًؼـــيشَهششي سا
سـشيح وٌذ
 -3اًشصي هـَسد اػـشفبدُ دس ايـي
هحذٍ دُ سا اص ّن سـخيص دّذ.
 -4ثشخَسدّبي هْن ايي هحذٍدُ
اًشطي سا ًبم ثجشد.
 -5هىـــبًيضم ايدـــبد سصـــَيش سا
سَضيح دّذ

ؿٌبخشي

ػخٌشاًي،

ٍايز ثشد،

اػـــشفبدُ اص ٍيــــــــــــذئَ
دبٍسدَيٌز

دشٍطوشَس

 -1 .گَؽ دٌّذ
 -2دس هجبحث ؿـشوز
وٌٌذ.

دشػـــــؾ ٍ
دبػخ

ثخؾ ػَم  :اسصؿيبثي
الف – سٍؽ ّبي اهشيبص دّي فؼبليشْب
سديف

فؼبليشْبي هَسد ًظشدس طَل سشم

هيضاى اهشيبص

دسصذول اص اهشيبص

1

هيضاى هـبسوز دس ثحث ّب ٍ طشح ػَال

0/5

2 /5

2

حضَس فؼبل دس والع

0/5

2 /5

3

وَئيض

...

...

4

اسائِ دشٍطُ

3

15

5

اهشحبى هيبى سشم

6

30

6

اهشحبى دبيبى سشم

10

50

خوغ

20

100

ة – هشاحل اسصؿيبثي
 دس ؿشٍع سشم ( اسصؿيبثي سـخيصي ) دس طي سشم ( اسصؿيبثي سىَيٌي )ثشگضاسي آصهَى هيبى سشم
 دس دبيبى سشم ( اسصؿيبثي دبيبًي )ثشگضاسي آصهَى دبيبى سشم

ج -ؿيَُ سدضيِ ٍ سحليل ًشبيح اسصؿيبثي :
سدضيِ ٍ سحليل ًشبيح اسصؿيبثي دس گشٍُ ساديَلَطي صَسر خَاّذ گشفز.

ثخؾ چْبسم :
ديـٌْبدار اصالحي دس ثْجَد ثشًبهِ دسػي

****************************************************
ٍاحذ هطبلؼبر ٍ سَػؼِ آهَصؽ داًـگبُ (وويشِ طشح دسع) آهبدگي هـبسوز ٍ
ّوىبسي ثب اػضبء هحششم ّيئز ػلوي سا دس صهيٌِ سٌظين ٍ سدضيِ ٍ سحليل ثشًبهِ دسػي
داسد  .لزا دس صَسر سوبيل دػَر هي ًوبيين وِ ثِ ٍاحذهطبلؼبر ٍ سَػؼِ داًـگبُ
هشاخؼِ ًوبييذ .

