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 ( جهت هر جلسه یک هذف:  )اهذاف کلی جلسات 

 .ٍیظگی ّای پشتَّای الکتشًٍی ٍ کاسبشدّای آًْا دس پشتَدسهاًی سا تَضیح دّذآؿٌایی داًـجَیاى با  -1
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 .هاى تغبیقی ػِ بؼذیآؿٌایی داًـجَیاى با چگًَگی دس -6

 . IMRTآؿٌایی داًـجَیاى با سٍؽ پشتَدسهاًی با ؿذت هتغیش  -7
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سویٌبر کالسی، یبدگیری خَد راّبرد، یبدگیری هبتٌی بر هسئلِ،  ، کَچک یّبگرٍُ در پرسص ٍ پبسخ ، بحث ،برًبهِ ریسی ضذُ سخٌراًی

 .آهَزش ػولی
 

 ابسار و رسانه های کمک آموزضی  

  (پبٍر پَیٌت) پرٍشکتَر، رایبًِ ٍئٍایت برد،  ٍیذ



 سنجص و ارزضیابی

 ساػت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  --- 6 چْاسگضیٌِ ای -تـشیحی آصهَى هیاى دٍسُ

  تاسیخ ابالغی آهَصؽ 12 چْاسگضیٌِ ای تشم آصهَى پایاى

حضَس ٍ غیاب، ؿشکت فؼال دس بحث ّای کالػی، اًجام تواسیي  ٍ ػویٌاس فؼالیتْای کالػی

 ٍ اسایِ بِ صَست ػویٌاس اًجام تحقیق هشتبظ -ٍ تکالیف هحَلِ 
2 ---  

 : مقررات درس و انتظارات از دانطجو   
رٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درس ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ بْتر برگسار ضذى ایي ٍاحذ درسی بِ  از داًطجَیبى هحترم اًتظبر هی  

 . . ًکبت زیر تَجِ فرهبییذ

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالس  – 1  

 ضرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ بحث گرٍّی  – 2

 ًیوسبل تحصیلیٍ هطبلؼِ در طَل رجَع بِ هٌببغ هؼرفی ضذُ  – 3

 اًجبم توبریي ٍ تکبلیف هحَلِ  – 4

 

 :جذول زمانبنذی برنامه                                                                          

 8 -10  یکطنبه:  روز و ساػت جلسه       

 ػباس حق پرستدکتر : مذرس تمام جلسات     

 جلسه

 
 وسیله کمک آموزضی روش تذریس موضوع هر جلسه

1 

، هٌحٌی ّای ایضٍدص، PDDاًَاع طًشاتَسّای پشتَدسهاًی،  

BSF ،TAR سٍؿْای ،SSD  ٍSAD هحاػبِ صهاى ،

 .دسهاًْای یک، دٍ ٍ چٌذ فیلذ، آسک ٍ گشدؿی

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

2 

هحاػبِ دص تصحیح ًاّوگٌی ّا، فیلذ ّای بی قاػذُ، 

پَػت، تَصیغ ایضٍدصّا، چاست ایضٍدصّا، اًذاصُ گیشی 

، پاساهتشّای هٌحٌی ّای ایضٍدص، هٌابغ چاستْای ایضٍدص

هٌحٌی ّای ایضٍدص، کلیواػیَى ٍ فیلتشّای تخت کٌٌذُ، 

 فیلتشّای گَُ ای، ًقاط داؽ

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

3 

آٍسدى کاًتَس بذى، ػیوَالتَس، پَست فیلن، تصحیح بذػت 

یا  TARهَثش دس سٍؽ  SSDًاّوَاسیْای کاًتَس، سٍؽ 

TMR سٍؽ ؿیفت ایضٍدص، تصحیح ًاّوگٌی، تصحیح ،

تضؼیف ٍ پشاکٌذگی، دص ًَاحی غیش ّوَطى، جبشاى بافت، 

جبشاى کٌٌذُ ّا، عشاحی جبشاى کٌٌذُ ّا، تٌظین جبشاى 

بذى بیواس دس ٍضؼیت صحیح بشای کٌٌذُ ّا، قشاس دادى 

ؿبیِ ػاصی، سٍؽ ػیوَالتَس، قشاس دادى بیواس دس ٍضؼیت 

 .صحیح بشای دسهاى، ؿیلذّا

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ، آٌّگ اتالف اًشطی، تَاى هتَقف بشخَسد الکتشٍى با هادُ 4



پشاکٌذگی الکتشًٍْا، تؼییي ػاصی، دص جزب ؿذُ الکتشًٍی، 

اًشطی الکتشًٍْا ٍ اًذاصُ گیشی آًْا، هحتولتشیي اًشطی، 

اًشطی دس ػوق، کالیبشاػیَى خشٍجی، اتاقک یًَؾ، 

 .فاًتَم،،هحاػبِ دص جزب ؿذُ، تَصیغ دص ػوقی

5 

پشتَی الکتشًٍی، دسصذ دص هـخصِ ّای کلیٌیکی دػتِ 

تخت بَدى ٍ تقاسى فیلذ، ػوقی، هٌحٌی ّای ایضٍدص، 

 .هَثش SSDکلیواػیَى فیلذ، 

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

6 
، ًقـِ دسهاًی، اًتخاب اًشطی ٍ اًذاصُ Xآلَدگی بِ اؿؼِ 

 .بَدى فیلذفیلذ، تصحیح بشای فاصلِ فضایی ٍ صاٍیِ داس 

، حل ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال ٍ توشیي

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

7 

ًاّوگٌی بافت ّا، اػتفادُ اص هادُ جارب ٍ بلَع، هـکالت 

ؿکل دادى بِ فیلذ، ؿیلذّای خاسجی،  فیلذّای هجاٍس،

اًذاصُ گیشی ّای هٌحٌی ّای ّوذص، اثش ؿیلذ بش تٌذی دص، 

 .ؿیلذّای داخلی

، حل ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال ٍ توشیي

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

8 

چـوِ ّای سادیَاکتیَ، ػاختواى چـوِ، ٍیظگی چـوِ 

اًَاع چـوِ ّای هَسد اػتفادُ، ّا، ثابت تٌذی اکؼپَطس، 

 .کالیبشاػیَى چـوِ ّای بشاکی تشاپی

، حل ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال ٍ توشیي

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

9 

هـخصات قذست چـوِ ّای سادیَاکتیَ، جشم هؼادل 

سادیَم، تٌذی اکؼپَطس دس فاصلِ هـخص، کالیبشاػیَى 

گیشی دس فضای آصاد، هحاػبِ تَصیغ  تٌذی اکؼپَطس، اًذاصُ

 .دص

، ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال اسایِ 

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

10 

تٌذی اکؼپَطس، دص جزب ؿذُ دس بافت، هٌحٌی ّای 

ایضٍدص، ػیؼتن ّای دصیوتشی داخل بافتی، ػیؼتن 

، جذاٍل پاسکش، کاؿت ػغحی، کاؿت حجوی-پاتشػَى

 .پاسکش-پاتشػَى

، ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال اسایِ

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

11 

تؼییي حجن، سادیَگشافی ّای ػوَد بش ّن، ػیؼتن 

کَئیوبی، ػیؼتن هوَسیال، ػیؼتن پاسیغ، ػیؼتن 

 .دصیوتشی کاهپیَتشی

 پشطٍکتَسٍایت بشد،  ٍیذئَ  ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

12 
هـخص ًوَدى هَقؼیت چـوِ ّا، سٍؽ تصَیش گیشی 

 .، هحاػبِ دص دس سٍؿْای کاؿتOrthogonalػوَدی 

، ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال اسایِ

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

13 
ٍ ًیاص بِ آى، عشاحی دسهاى هؼتقین ٍ  IMRTهؼشفی 

 .هؼکَع، بْیٌِ ػاصی ًقـِ ؿاس

، حل ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

 هثال ٍ توشیي

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس



14 
، Dynamic MLC، سٍؽ Step and Shootسٍؽ 

 .تَهَتشاپی

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

15 

دالیل ًیاص بِ تضویي ٍ کٌتشل کیفیت، صاٍیِ گاًتشی، صاٍیِ 

کلیواتَس، اًذاصُ هیذاى دسهاًی، فاصلِ ػٌج ًَسی، هشکض 

 .دٍساى دػتگاُ، تغابق هیذاى ًَسی با هیذاى پشتَی

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس ػخٌشاًی ، ًوایؾ اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخ

16 
ثبات چشخؾ کلیواتَس، تغابق لیضس با هشکض دٍساى دػتگاُ، 

 .کٌتشل ػالئن حفاظتی

 ٍایت بشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس اػالیذ، پشػؾ ٍ پاػخػخٌشاًی ، ًوایؾ 

 .هی ببضذ (ع)بخص رادیَتراپی بیوبرستبى اهب رضب در  ،بخص ػولیهحل تطکیل کالس در : تَضیح
 

 

 


