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 :هدف کلی درس
 کنترل کیفی در دستگاه های پزشکی هسته ای و اهمیت و تاثیر آن بر تصاویر و نتایج کار در پزشکی هسته ایبا  آشنایی

 

 : اهداف کلی جلسات

 ایهستههای پزشکیدستگاهای بر آشنایی با اهداف کلی، منابع و نحوه ارزشیابی درس و مقدمه جلسه اول:

 کیفیت تصاویر در پزشکی هسته ای و پارامترهای موثر بر آنآشنایی با جلسه دوم:

 سالیانههای روزانه، هفتگی، ماهیانه و ای و انواع تستپزشکی هستهدرکیفیاهمیت کنترلباآشنایی  جلسه سوم:

 گازی و کریستالی تست های کنترل کیفی در آشکارسازهاآشنایی با  جلسه چهارم:

 آشنایی با تست های کنترل کیفی در دوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهی جلسه پنجم:

 در دوربین گاما (TuningPMT  )کالیبراسیون انرژی وآشنایی با تست های کنترل کیفی جلسه ششم:

 در دوربین گاما ذاتی و غیرذاتی()یکنواختیآشنایی با تست های کنترل کیفی جلسه هفتم:

 در دوربین گاما )غیرخطی بودن(آشنایی با تست های کنترل کیفی  جلسه هشتم:

 در دوربین گاما )قدرت تفکیک فضایی و قدرت تفکیک انرژی(جلسه نهم:  آشنایی با تست های کنترل کیفی

 ایپزشکی هسته:  آشنایی با تست های کنترل کیفی)مطالعات استاتیک و دینامیک( در دهمجلسه 

 

 

 

 

 

 دانشجویان ترم ششم کارشناسی پزشکی هسته ای مخاطبان:         های پزشکی هسته ایکنترل کیفی دستگاه:   عنوان درس

 )واحد عملی(11-11شنبه یک ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:             واحد عملی( 1 -واحد نظری 1واحد) 2 واحد: تعداد

 دکتر صالحی ذهابی مدرس:            78-79نمیسال دوم  11-8شنبه  سهزمان ارائه درس:  

 ندارد پیش نیاز:
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 :به تفکیک هر جلسه اهداف ویژه
 

 آشنایی با اهداف کلی، منابع و نحوه ارزشیابی درس و مقدمه ای بر دستگاه های پزشکی هسته ایجلسه اول: 
 در پایان جلسه اول باید دانشجو قادر باشد:

 بیان کند.اهداف کلی درس را  .1

 بداند.منابع درس و نحوه ارزشیابی درس را  .2

   بشناسد و وظایف هر یک را توضیح دهد.دستگاه های رایج در پزشکی هسته ای  .3

 اصول فیزیکی دستگاه های رایج در پزشکی هسته ای را توضیح دهد.   .1

 

 پارامترهای موثر بر آنآشنایی با کیفیت تصاویر در پزشکی هسته ای و جلسه دوم: 
 باید دانشجو قادر باشد: دومدر پایان جلسه 

 کیفیت تصویر در پزشکی هسته ای را شرح دهد. .1

 اصطالحات رایج در بیان کیفیت تصویر در پزشکی هسته ای را شرح دهد. .2

 پارامترهای موثر در کیفیت تصاویر پزشکی هسته ای را بشناسد. .3

 کیفیت تصاویر پزشکی هسته ای را توضیح دهد.پارامترهای موثر در  چگونگی تاثیر .1

 

 های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانهای و انواع تستپزشکی هسته در کیفیاهمیت کنترل آشنایی باجلسه سوم: 
 باید دانشجو قادر باشد: سومدر پایان جلسه 

 اصطالحات مربوط به کنترل کیفی را تعریف کند. .1

 .کیفی در دستگاه های پزشکی هسته ای را دریبابداهمیت  و ضرورت کنترل  .2

 را بشناسد. های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانهتستانواع  .3

 را بیان کند. های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانهتستتفاوت هر یک از   .1

 

   آشنایی با تست های کنترل کیفی در آشکارسازها گازی و کریستالیجلسه چهارم: 
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه چهارم 

 تفاوت آشکارسازهای گازی و کریستالی را بیان و کاربردهای آنها را شرح دهد. .1

 نام ببرد.تست های کنترل کیفی مربوط به آشکارسازهای گازی و کریستالی را  .2

 شرح دهد.نحوه ی انجام تست های کنترل کیفی مربوط به آشکارسازهای گازی و کریستالی را  .3

 اهمیت و ضروت انجام تست های کنترل کیفی مربوط به آشکارسازهای گازی و کریستالی را دریابد. .1
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 آشنایی با تست های کنترل کیفی در دوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهیجلسه پنجم: 
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه پنجم 

 شمارشگرهای چاهی را بیان و کاربردهای آنها را شرح دهد.اصول فیزیکی دوز کالیبراتورها و  .1

 های کنترل کیفی مربوط به دوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهی را نام ببرد.تست .2

 ی انجام تست های کنترل کیفی مربوط به دوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهی را شرح دهد.نحوه .3

 .توضیح دهددوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهی را  مربوط بههای کنترل کیفی اهمیت و ضروت انجام تست .1

 

 ( در دوربین گاماTuningPMT  )کالیبراسیون انرژی وآشنایی با تست های کنترل کیفیجلسه ششم: 
 باید دانشجو قادر باشد: ششمدر پایان جلسه 

 شرح دهد.انرژی در پزشکی هسته ای را  رایج هایو طیف PMTو اجزاء  اصول فیزیکی  .1

 در دوربین گاما شرح دهد. را کالیبراسیون انرژیتست کنترل کیفی مربوط به چگونگی انجام  .2

 را شرح دهد. به صورت دستی و اتوماتیک TuningPMT مربوط به  ی انجام تست کنترل کیفینحوه .3

 .توضیح دهدرا  TuningPMT  کالیبراسیون انرژی و های کنترل کیفی مربوط بهاهمیت و ضروت انجام تست .1

 

  ذاتی و غیرذاتی( در دوربین گاماآشنایی با تست های کنترل کیفی)یکنواختیجلسه هفتم: 
 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه هفتم 

 تعاریف مربوط به یکنواختی و غیر یکنواختی را بداند و پارامترهای موثر بر آنها را شرح دهد. .1

 یکنواختی ذاتی در دوربین گاما را بشناسد.کنترل کیفی مربوط به تجهیزات مورد استفاده برای انجام تست  .2

 توضیح دهد. را دوربین گاما یکنواختی ذاتی در بررسی تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .3

 شرح دهد. یکنواختی غیرذاتی در دوربین گاما بررسی تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .1

 .توضیح دهدرا یکنواختی ذاتی و غیرذاتی  های کنترل کیفی مربوط بهاهمیت و ضروت انجام تست .5

 

 آشنایی با تست های کنترل کیفی)غیرخطی بودن( در دوربین گاما جلسه هشتم:

 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه هشتم 

 پارامترهای موثر بر آنها را شرح دهد.تعاریف مربوط به خطی بودن و غیرخطی بودن را بداند و  .1

 در دوربین گاما را بشناسد. غیرخطی بودنکنترل کیفی مربوط تجهیزات مورد استفاده برای انجام تست  .2

 را توضیح دهد.در دوربین گاما  غیرخطی بودن بررسی تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .3

 دهد شرحرا در دوربین گاما  غیرخطی بودنهای کنترل کیفی مربوط اهمیت و ضروت انجام تست .1
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 آشنایی با تست های کنترل کیفی)قدرت تفکیک فضایی و قدرت تفکیک انرژی( در دوربین گاما جلسه نهم:

 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه نهم 

 قدرت تفکیک فضایی و انواع آن در پزشکی هسته ای را شرح دهد. .1

 تفکیک زمانی در پزشکی هسته ای را شرح دهد.قدرت تفکیک انرژی و قدرت  .2

 و زمانی در دوربین گاما را بشناسد. انرژیقدرت تفکیک فضایی،کنترل کیفی تجهیزات مورد استفاده برای انجام تست  .3

 قدرت تفکیک فضایی در دوربین گاما را توضیح دهد. بررسی تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .1

 قدرت تفکیک انرژی و زمانی در دوربین گاما را توضیح دهد. بررسی کیفی مربوط به تست کنترلچگونگی انجام  .5

 شرح دهد.را و زمانی در دوربین گاما  انرژیهای کنترل کیفی قدرت تفکیک فضایی،اهمیت و ضروت انجام تست .1
 

 ایهستهات استاتیک و دینامیک( در پزشکی آشنایی با تست های کنترل کیفی)مطالع جلسه دهم:

 باید دانشجو قادر باشد:در پایان جلسه دهم 

 ت )استاتیک و دینامیک( در پزشکی هسته ای را شرح دهد.انواع مطالعا .1

 را بشناسد. پزشکی هسته ایدر مطالعات )استاتیک و دینامیک( کنترل کیفی تجهیزات مورد استفاده برای انجام تست  .2

 را توضیح دهد. پزشکی هسته ایدر  مطالعات استاتیک تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .3

 مطالعات دینامیک در پزشکی هسته ای را توضیح دهد. تست کنترل کیفی مربوط بهچگونگی انجام  .1

 شرح دهد.را پزشکی هسته ای در  ت )استاتیک و دینامیک(مطالعاهای کنترل کیفی اهمیت و ضروت انجام تست .5
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 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی :روش تدریس

  های آموزشی، فیلم و انیمیشنپاورپوینت، ویدئو پروژکتور :آموزشی وسایل

 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

 11-8ها شنبهسه  هرجلسه درصد(11نمره ) 2 شفاهی کوئیز

 12-11 شنبهدو 9/11/78 درصد( 81نمره ) 11 تشریحی(-کتبی)تستی آزمون پایان ترم

 11-8ها شنبهسه  هر جلسه درصد( 5نمره ) 1 شرکت فعال در کالسحضورو حضور فعال در کالس

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                           نام و امضای مدیر گروه:                          نام و امضای مدرس:              

 تاریخ ارسال :                                                   23/1/78تاریخ ارسال:                                           تاریخ تحویل:      

 

 

 

 های پزشکی هسته ای کنترل کیفی دستگاهجدول زمانبندی درس 

 01-8شنبه ها ساعت سه روز و ساعت جلسه: 
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر صالحی ذهابی ایهستههای پزشکیای بر دستگاهآشنایی با اهداف کلی، منابع درس و مقدمه 21/1/78 1

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با کیفیت تصاویر در پزشکی هسته ای و پارامترهای موثر بر آن 2/9/78 2

 دکتر صالحی ذهابی روزانه، هفتگی ....های انواع تستای وپزشکی هستهدرکیفیاهمیت کنترل آشنایی با 7/9/78 3

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با تست های کنترل کیفی در آشکارسازها گازی و کریستالی 11/9/78 1

 دکتر صالحی ذهابی آشنایی با تست های کنترل کیفی در دوز کالیبراتورها و شمارشگرهای چاهی 23/9/78 5

 دکتر صالحی ذهابی (در دوربین گاماTuningPMT  و انرژیکالیبراسیون)کیفیکنترلهایتستباآشنایی 31/9/78 1

 دکتر صالحی ذهابی در دوربین گاماذاتی و غیرذاتی( )یکنواختیآشنایی با تست های کنترل کیفی 9/8/78 9

 دکتر صالحی ذهابی دوربین گامادر )غیرخطی بودن( آشنایی با تست های کنترل کیفی 11/8/78 8

 دکتر صالحی ذهابی در دوربین گاما)قدرت تفکیک فضایی و انرژی( کیفیهای کنترلآشنایی با تست 21/8/78 7

 دکتر صالحی ذهابی ایپزشکی هستهدر )مطالعات استاتیک و دینامیک( های کنترل کیفیآشنایی با تست 28/8/78 11
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بیمارستان امام  هسته ایبه صورت عملی در بخش پزشکی درکالس شده بیانمباحث  دانشجویان بادر مورد واحد عملی، * 

 می شود.آشنا  رضا)ع( و بیمارستان امام علی)ع(


