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  دکتر کریم خوش گرد: مدرس تمام جلسات     
  

  جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس موضوع هر جلسه

1 
موثر بر طیف نحوه تولید اشعه ایکس، عوامل 

 پرتوي ایکس

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

  پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

2 
ساختمان دستگاه مولد اشعه ایکس، پارامترهاي 

 فنی و عملکردي دستگاه

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ویدئو پروژکتور، رایانه، وایت برد

3 
انواع دستگاه هاي مولد اشعه ایکس، ژنراتورهاي 

 مختلف 

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

4 
خصوصیات طیف تولیدي اشعه ایکس، و نحوه 

 برهمکنش فوتون با بافت هاي بدن

، پرسش و گروهی بحثنمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

5 
، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ،  نحوه تشکیل تصویر در رادیوگرافی

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

6 
خصوصیات و پارامترهاي مختلف سیستم هاي 

تشدید کننده صفحه - تصویرگیري، ترکیب فیلم

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد
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 تصویر

7 
، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ،  1عوامل موثر بر کیفیت تصاویر رادیوگرافی 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

8 
، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ،  2بر کیفیت تصاویر رادیوگرافی عوامل موثر 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

9 
و  نحوه بهبود کیفیت تصاویر در رادیوگرافی

 مسایل حفاظتی مربوطه
، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ویدئو پروژکتور ، رایانه،وایت برد

10 
؛ معرفی مدالیته تصویربرداري و 1فلورسکوپی 

 ویژگی هاي آن

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

11 
اصول فیزیکی ؛ نحوه عملکرد و 2فلورسکوپی 

 تشکیل تصویر

پرسش و ، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

12 
؛ عوامل موثر بر کیفیت تصاویر 3فلورسکوپی 

 فلوروسکوپی و بهبود آن

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

13 
؛ معرفی مدالیته تصویربرداري و 1ماموگرافی 

 ویژگی هاي آن

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

14 
اصول فیزیکی ؛ نحوه عملکرد و 2ماموگرافی 

تشکیل تصویر، عوامل موثر بر کیفیت تصاویر 
 ماموگرافی 

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

15 

معرفی مدالیته تصویربرداري و  ؛1سی تی اسکن 

 ویژگی هاي آن

، پرسش و بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

16 

اصول فیزیکی نحوه عملکرد و  ؛2سی تی اسکن 

 تشکیل تصویر

ایفاي ، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ، حل مسأله، ارایه سمینار نقش، 

 کالسی

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

17 

عوامل موثر بر کیفیت تصاویر  ؛3سی تی اسکن 
 سی تی اسکن و بهبود آن

ایفاي ، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

سمینار پرسش و پاسخ، حل مسأله، ارایه نقش، 

 کالسی

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

  
 


