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                                     بلیٌی ظیعتن ّبی تَهَگرافی کبهپیَتری)ظی تی اظکي(ٍ جٌجِ ّبی ث ّب تکٌیکػٌَاى درض : 

 پیَظتِ  کبرؼٌبظی پٌجنداًؽجَیبى ترم  هخبطجبى:

 12-14جِ ؼٌچْبرؼٌجِ  ػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر:ظب                                               ٍاحذ 2: ٍاحذ تؼذاد

                                                   1400-1401ظبل تحصیلی -ًیوعبل اٍل -ّفتِ(  ّر) دٍؼٌج10ِ-12ظبػت زهبى ارائِ درض: 

  اهیری خبًن هذرض:

 ی کبهپیَتری، اصَل فیسیکی ظیعتن ّبی تَهَگرافآًبتَهی هقطؼی درض ٍ پیػ ًیبز:

 

 

 

ی آى در تصَیرثرداری ثِ کوک ظی تی تکٌیک ّبآزهبیؽبت هختلف ٍ کبرثرد ٍ اصَل اًجبم  درض فراگیراىدر پبیبى  :ّذف کلی درض

 را هی آهَزًذ. اظکي
 

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا
 ظی تی اظکي ثبلیٌیتکٌیک ّبی  کلی هعرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اصَل درض، هٌبثع،هعرفی  .1

 

 آؼٌبیی ثب هَارد کبرثرد ٍ عذم کبرثرد رٍغ صحیح آهبدُ ظبزی ثیوبر در آزهَى تصَیرثرداری   .2

 

 دُ ظبزی ٍ تجَیس هَاد کٌتراظت زای خَراکی ٍ تسریمیبآؼٌبیی ثب رٍغ ّبی اه  .3

 

اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهترّبی  آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، .4

 ظیعتن تصَیرثردای ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیک هَرد ثررظی ٍ ؼرح حبل ثبلیٌی ثیوبر

داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در   .5

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ّبی راهترضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبآؼٌبیی ثب ٍ .6

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر) اداهِ(

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي گردى، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهترّبی  .7

 رتصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوب

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .8

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي لفعِ ظیٌِ، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .9

 ح حبل ثیوبر)اداهِ(تصَیرثرداری ٍ ؼر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .11

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ؼکن، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی در ظی تی اظکي آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری  .11



 ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ( تصَیرثرداری

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ظتَى هْرُ ای، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .12

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

پبراهتر ّبی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي اًذام تحتبًی، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ  .13

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی آًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی  .14

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

ِ پبراهتر ّبی آؼٌبیی ثب ٍضعیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی آًصیَگرافی، ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌ .15

 تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

 آؼٌبیی ثب کبرثرد ظی تی اظکي در تکٌیک ّبی رادیَلَشی ایٌترًٍؽٌبل .16

 ارائِ ظویٌبر ٍ رفع اؼکبل  .17

 

 

 اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 ّذف کلی جلعِ اٍل: 
 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

  آؼٌبیی ثب اصَل کلی تکٌیک ّبی ثبلیٌی ظی تی اظکي ثیهؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیب .1

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 اّذاف درض را ؼرح دّذ. .1

 هٌبثع ٍ هعیبرّبی ارزؼیبثی عولکرد داًؽجَ را ثذاًذ. .2

 .تکٌیک ّبی ثبلیٌی ظی تی اظکي تَضیح دّذ.کلی اصَل  .3

 

 

 

در آزهَى  وبریث یآهبدُ ظبز حیثرد رٍغ صحثب هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبر ییآؼٌب  :جلعِ دٍم            

 یرثرداریتصَ
 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ثب تَجِ ثِ ًَع آزهبیػ، ؼرح حبل ثیوبر، ثیوبری ّبی زهیٌِ ای،  (آهبدگی ّبی ثیوبر ثرای آًجبم آزهبیؽبت ظی تی اظکي .1

 ّیپرتیرٍئیذیعن، ٍضعیت للت ٍ تٌفط ثیوبر ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز(را ؼرح دّذ.
 

 

  یقیٍ تسر یخَراک یهَاد کٌتراظت زا سیٍ تجَ یدُ ظبزباه یثب رٍغ ّب ییآؼٌب    جلعِ ظَم:          

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ًکبت هرثَط ثِ هَاد کٌتراظت زا خَراکی ٍ تسریمی ٍ آهبدُ ظبزی آًْب را ؼرح دّذ. . 1
 

 

ی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیکی هَرد ثررظی، آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتر : جلعِ چْبرم

اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهترّبی ظیعتن تصَیرثردای ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیک هَرد ثررظی ٍ ؼرح 

 حبل ثبلیٌی ثیوبر



 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

رثرداری  جْت داؼتي تصبٍیر ثطَر کلی ًکبت هرثَط ثِ ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ چگًَگی اًتخبة ٍ تغییر پبراهترّبی تصَی .1

 هطلَة در ازهَى ّبی هختلف ظی تی اظکي را ؼرح دّذ.

 
 

 

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي اًتخبة جلعِ پٌجن: 

 صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 -هغسؼبهل  ظی تی اظکي هختلف  ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ تْیِ ًوبّبی هٌبظت جْت آزهبیؽبت رٍغ ّبی صحیح   .1

 کبًبل گَغ ٍ اظتخَاى ّبی صَرت را ؼرح دّذ. -پترٍض -اظتخَاى -اٍرثیت
 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي جوجوِ ٍ هغس، ّوچٌیي : جلعِ ؼؽن

 رّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر) اداهِ(اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهت

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
تَجِ ثِ پبراهترّبی تصَیرثرداری ظی تی اظکي جْت تؽخیص ثْتر ٍ افترالی در هَارد ظکتِ ّب ٍ خًَریسی ّبی هغسی،   .1

زال ٍ اظتخَاى ّبی صَرت را تَهَرّب، هتبظتبزّب، فرایٌذّبی التْبثی، تغییرات ایجبد ؼذُ در اٍرثیت، ظیٌَض ّبی پبراًب

 تؽریح کٌذ.

 

 

اًتخبة  يیاظکي گردى، ّوچٌ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌبجلعِ ّفتن: 

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیصح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ        

 بظت جْت آزهبیؽبت هختلف ظی تی اظکي گردى ثیبى کٌذ.رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبرٍ تْیِ ًوبّبی هٌ  .1

اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای جْت تؽخیص ثْتر ٍ افترالی ضبیعبت، فرایٌذ ّبی التْبثی، تَهَرّب، ٍ غذُ   .2

 تیرٍیئذ را ؼرح دّذ.

 

 

ة اًتخب يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ: جلعِ ّؽتن

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیصح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

ر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی ظی تی اظکي دیَارُ تَراکط، هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوب  .1

 پعتبى ٍ ظبختبر اظتخَاًی لفعِ ظیٌِ را ؼرح دّذ.

رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی هذیبظتیٌَم، ؼبهل رٍغ ّبی هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ   .2

 ثررظی تَدُ ّبی تَهَرال، غذد لٌفبٍی ثسرگ ؼذُ، ضبیعبت پبتَلَشیک عرٍق ٍ للت ثیبى کٌذ.

 

 

  

 يیّوچٌ ٌِ،یاظکي قفعِ ظ یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییٌبآؼ :جلعِ ًْن



 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیحاًتخبة ص

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

هَارد اظتفبدُ، کبرثرد ٍ رٍغ ّبی ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّب جْت ثررظی ریِ ّب، ؼبهل رٍغ اًجبم آزهبیػ،  .1

ٌَم ثرًٍؽیبل، لٌف آًصیَهبی ثذ خین، اًتخبة هٌبظت پبراهترّب جْت هؽبّذُ ًذٍل ّبی داخل ثبفت ریِ، کبرظی

 ظبرکَئیذٍزیط، آظپرشیلَض، تغییرات پلَرال، آزثعتَز، ظیلیکَز، آهفیٌَم ریَی را ؼرح دّذ.
 

 

آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری در ظی تی اظکي ؼکن، ّوچٌیي   جلعِ دّن:

 براًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیو

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

بی کبرثردی جْت ثررظی دیَارُ ؼکن: ؼبهل ثررظی غذد لٌفبٍی رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّ  .1

 ثسرگ ؼذُ، تسریمبت ّپبریي زیر پَظتی، هتبظتبزُ ای دیَارُ ؼکن ٍ فتك لیٌگَال را ؼرح دّذ. 

 WINDOWپبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی کجذ ؼبهل: اًتخبة رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة   .2

هٌبظت،تسریك هبدُ کٌتراظتسا، پَرتَگرافی، کیعت، هتبظتبزّبی کجذی، ضبیعبت ّوبًصیَم، آدًَهب، ًذٍالر، تغییرات ٍ 

 ذ.ضبیعبت هٌتؽر در ثبفت کجذ، کجذ چرة، ّوَکرٍهبتَظیس، ظیرٍز کجذی، ظیعتن صفراٍی، کیعِ صفرا را تَضیح دّ

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی طحبل ؼبهل:اظپلٌَهگلی، تغییرات  .3

 فَکبل ٍ.... تؽریح کٌذ.

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی لَزالوعذُ ؼبهل: التْبة حبد ٍ هسهي ٍ  .4

 ًئَپالظن ثیبى کٌذ.

ح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی غذد فَق کلیِ ؼبهل: ّیپر پالزی، رٍغ ّبی صحی .5

 آدًَم، هتبظتبز ٍ ًئَپالظن ؼرح دّذ.

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی کلیِ ّب ؼبهل تغییرات   .6

 ٍلی را ثیبى کٌذ. هبدرزادی،کیعت، ّیذًٍفرٍز تَهَرّب ٍ تغییرات عر

 

 

ؼکن  در ظی تی اظکي آؼٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتری : ّنیبزدجلعِ 

 ّوچٌیي اًتخبة صحیح ٍ ثْیٌِ پبراهتر ّبی تصَیرثرداری ٍ ؼرح حبل ثیوبر)اداهِ(

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی هثبًِ ؼبهل: دیَرتیکَل ٍ ضبیعبت تَدُ ای  .1

 تؽریح کٌذ.

اًذام ّبی تٌبظلی: رحن، تخن داى ّب، غذُ  رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی .2

 ثیبى کٌذ. تپرٍظتب

حیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی دظتگبُ گَارؼی ؼبهل: هعذُ، ثیوبری ّبی رٍغ ّبی ص .3

 التْبثی رٍدُ، کَلَى، ایلئَض ٍ خلف صفبق تؽریح کٌذ.

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة پبراهترّبی کبرثردی جْت ثررظی تغییرات اظتخَاًی ؼبهل: لگي خبصرُ،  .4

 ّب ٍ هفصل ّیپ ثیبى کٌذ.ؼکعتگی 

 

 يیّوچٌ ،یاظکي ظتَى هْرُ ا یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌبزدّن: دٍاجلعِ     

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ       



ظتَى پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی  رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح   .1

 فمرات گردًی ؼبهل: پرٍالپط دیعک ٍ ؼکعتگی هْرُ ّب را ؼرح دّذ.

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی ظتَى   .2

 تؽریح کٌذ. فمرات پؽتی ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل ٍ ؼکعتگی ّب را

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی ظتَى  .3

 فمرات کوری ؼبهل: یبفتِ ّبی ًرهبل، پرٍالپط دیعک، تَهَر، هتبظتبز ٍ التْبة را تَضیح دّذ.
 

 

 يیّوچٌ ،یاظکي اًذام تحتبً یت یظ در یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب دّن: ظیسجلعِ     

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یّبپبراهتر ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
رثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَی. 1           1

 ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ. ضبیعبت راى: ؼکعتگی ّب ٍ

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ   .2

 ضبیعبت زاًَ: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ  رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت .3

 ضبیعبت ظبق پب: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

رٍغ ّبی صحیح ٍضعیت دّی ثیوبر ٍ اًتخبة صحیح پبراهترّبی تصَیرثردای ٍ ًکبت کبرثردی جْت ثررظی آًبتَهی ٍ   .4

 ضبیعبت پب: ؼکعتگی ّب ٍ ضبیعبت التْبثی را تَضیح دّذ.

 

 

 يیّوچٌ ،یَگرافیآًص یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب : ِ چْبردّنجلع             

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح

 :در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 دّذ.رٍغ ّبی آًصیَگرافی ؼریبى ّبی هغسی، ظیٌَض ّبی ٍریذی، ؼریبى ّبی کبرٍتیذ ٍ آئَرت  را تَضیح   .1

 
 

اًتخبة  يیّوچٌ ،یَگرافیآًص یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب: جلعِ پبًسدّن

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیصح

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

رٍق ریَی، عرٍق ؼکوی ٍ عرٍق رٍغ ّبی آًصیَگرافی ؼریبى ّبی للت ٍ عرٍق کرًٍری، کلعیفیکبظیَى ّبی عرٍلی، ع .1

 ایلیَفوَرال را تؽریح کٌذ.

 

 ٌترًٍؽٌبلیا یَلَشیراد یّب کیاظکي در تکٌ یت یثب کبرثرد ظ ییآؼٌب :جلعِ ؼبًسدّن

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 اظتفبدُ از ظی تی اظکي ثب تکٌیک ّبی رادیَلَشِی ایٌترًٍؽٌبل را تَضیح دّذ. .جسئیبت1

 

 ظویٌبر ٍ رفغ اؼکبل ارائِ جلعِ ّفذّن:

 در پبیبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 



 تَظط داًؽجَیبى اجرا هی ؼَد.در هَضَعبت هرتجط ثب ظرفصل درض ارائِ ؼذُ، کٌفراًط یک ًفرُ یب گرٍّی   .1
 از هجبحث درظی هطرح ؼذُ، در صَرت ًیبز رفع اؼکبل ثِ عول هی آیذ. .2
 

 

 

 

 

 

 

 هٌبثغ

   1.    CT Teaching Manual: Matthias Hofer. Thieme Medical Publishers.3thd  

 
2. Euclis Seeram, Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications, and 

Quality Control, Second edition, w.b. Saunders Company. 
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 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی 

ظْن از ًورُ کل)ثر  رٍغ       آزهَى

 حعت درصذ(

 ظبػت تبریخ 

 10-12ّب   چْبرؼٌجِ ر جلعِّ درصذ( 5ًورُ ) 1 ؼفبّی کَئیس

 -کتجی)تعتی ترم آزهَى هیبى 

 تؽریحی(

 10-12چْبرؼٌجِ  8/8/1400 درصذ( 25) ًورُ 5

 -کتجی)تعتی آزهَى پبیبى ترم

 تؽریحی(

 ؼٌجِ 28/10/1400 درصذ( 60) ًورُ 12

30/15-30/13 

حضَر فؼبل در 

 هجبزی کالض

ٍ  درکالض حضَرثجت 

پبظخ ثِ ظَاالت 

اصل هطرح ؼذُ درفَ

 ٍ ارائِ ظویٌبر کالض

 10- 12ّب  چْبرؼٌجِ در طَل ترم درصذ( 10ًورُ) 2

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 :َهقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽج 

 )ِقَاًیي هَجَد در کالض را رػبیت کٌٌذ: ثجت حضَر در کالض، ػذم داؼتي غیجت غیر هَج 

  هطرح ؼذُ در کالض هجبزیپبظخگَیی داًؽجَیبى در هجبحث ٍ ظَاالت 



 ئِ ؼذُ ّرجلعِ ٍ اهبدگی ثرای کَیسهطبلؼِ هطبلت ارا 

 

   ًبم ٍ اهضبی هذرض:   خبًن فبطوِ اهیری   

 

     ذیر گرٍُ:  دکتر صبلح صبلحی رّبثیًبم ٍ اهضبی ه

           

 تَحیذ ًیب داًؽکذُ: آقبی  هحوذ رظَل EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل  

 

 13/6/1400تبریخ ارظبل:                                      تبریخ ارظبل :                       7/6/1400تبریخ تحَیل:     

 



ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی ظیعتن ّبی تَهَگرافی کبهپیَتری)ظی تی  ّب تکٌیک درضجذٍل زهبًجٌذی     

           اظکي(

 10-12چْبرؼٌجِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 24/6/1400 
 

کلی هؼرفی درض، هٌبثغ، هؼرفی ًحَُ ارزؼیبثی، آؼٌبیی ثب اصَل 

 ظی تی اظکي تکٌیک ّبی ثبلیٌی

 خبًن اهیری

2 31/6/1400 
 

 یآهبدُ ظبز حیثب هَارد کبرثرد ٍ ػذم کبرثرد رٍغ صح ییآؼٌب   

 یاررثردیدر آزهَى تصَ وبریث

 خبًن اهیری

3 7/7/1400 
 

 یهَاد کٌتراظت زا سیٍ تجَ یدُ ظبزباه یثب رٍغ ّب ییآؼٌب

 یقیٍ تسر یخَراک

 خبًن اهیری

4 14/7/1400 
 

 ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح ،یهَرد ثررظ یکیآًبتَه

ٍ  یهَرد ثررظ کیآًبتَه ِیجِ ثِ ًبحثب تَ یرثردایتصَ عتنیظ

  وبریث یٌیؼرح حبل ثبل

 خبًن اهیری

5  

21/7/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیجوجوِ ٍ هغس، ّوچٌ

  وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

6  

28/8/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیجوجوِ ٍ هغس، ّوچٌ

 ) اداهِ(    وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

7 5/9/1400 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یرثرداریصَت یپبراهترّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیگردى، ّوچٌ

 وبریٍ ؼرح حبل ث

 خبًن اهیری

8 12/8/1400 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ٌِ،یقفعِ ظ

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

9 
 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 19/8/1400

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیقفعِ ؼکن ّوچٌ

  هِ()اداوبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ
 

 خبًن اهیری

10  

26/8/1400 

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب

 یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیؼکن، ّوچٌ

 )اداهِ(وبریٍ ؼرح حبل ث

 ًن اهیریخب

11 
 

3/9/1400 
 

 یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییؼٌبآ

 ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیاظکي ؼکن، ّوچٌ یت

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ یپبراهتر ّب

 خبًن اهیری

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 10/9/1400 12

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیبة صحاًتخ يیّوچٌ ،یظتَى هْرُ ا

 خبًن اهیری



 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

اظکي  یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 17/9/1400 13

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یاًذام تحتبً

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

 یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 24/9/1400 14

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص

 وبریٍ ؼرح حبل ث یرثرداریتصَ
 

 خبًن اهیری

 یت یدر ظ یدر داخل گبًتر وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؼٌب 1/10/1400 15

 یپبراهتر ّب ٌِیٍ ثْ حیاًتخبة صح يیّوچٌ ،یَگرافیآًص

 )اداهِ(وبریؼرح حبل ثٍ  یرثرداریتصَ

 خبًن اهیری

 یَلَشیراد یّب کیاظکي در تکٌ یت یثب کبرثرد ظ ییآؼٌب 8/10/1400 16

 ٌترًٍؽٌبلیا

 خبًن اهیری

 خبًن اهیری ارائِ ظویٌبر ٍ رفغ اؼکبل 15/10/1400 17

   

 
 




