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رئوس مطالب
هفته اول

ژنراتورهای تابش کلینیکی ،شامل سیستم های کیلوولتاژ ،سیستم های گرنز ،تماسی ،سطحی ،اورتوولتاژ و مگا ولتاژ

هفته دوم

مکانیسم تولید اشعه ایکس در  ،Transmissional targetsتوزیع فضایی اشعه ایکس تولید شده ،مفهوم نیمسایه
هندسی و روابط مربوط به آن ،طیف انرژی پرتوهای ایکس
شتابدهنده خطی در رادیوتراپی ،اجزا تشکیل دهنده شتابدهنده و عملکرد هر بخش ،اجزا تشکیل دهنده Treatment
 headدر مدهای فوتونی و الکترونی و عملکرد هر بخش
فانتومهای مورد استفاده در رادیوتراپی ،توزیع دز عمقی ،منحنی درصد دز عمقی ،اثر بیلدآپ ،مطالعه تاثیر انرژی ،اندازه و
شکل میدان و SSDبر مقادیر درصد دز عمقی
نسبت بافت – هوا ،مطالعه تاثیر انرژی ،اندازه و شکل میدان و SSDبر مقادیر  ،TARنسبت پراکندگی – هوا )،(SAR
تصحیح فاکتور  Mayneordبا استفاده از  ،TARمحاسبه  TARدر درمانهای چرخشی
حل مسایل فصل  ،9تکنیک محاسبه سه بعدی دز جذبی در میدانهای نامنظم با استفاده از الگوریتم کالرکسون و مفهوم
SAR
نسبت بافت – فانتوم ) ،(TPRنسبت ماکزیمم – بافت ) (TMRو عوامل موثر بر آنها ،مفهوم  Sc,p ،Scو چگونگی
اندازه گیری آنها ،مفهوم SMR
محاسبه  MUبرای میدانهای ایزوسنتریک و میدانهای غیر ایزو سنتریک ،حل مسایل فصل  ،10تقریب میدانهای نامنظم

هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

نمودارهای هم دز ،اندازه گیری منحنی های هم دز ،مفهوم پروفایل دز ،اندازه گیری سایز میدان و نیمسایه در پروفایل دز
جذبی ،بررسی اثر کیفیت پرتو ،اندازه چشمه ،کولیماسیون و فیلتر هموارکننده بر پروفایلهای دز جذبی
شتابدهنده های خطی بدون فیلتر هموارکننده و کاربرد آنها در  IMRTو  .SRSمقدمه ای بر تکنیک درمانی  ،IMRTمقدمه
ای بر تکنیک درمانی SRS
فیلترهای وج ،زاویه منحنی هم دز وج ،ضریب عبور وج ،انواع سیستمهای وج (وج فیزیکی ،وج غیر فیزیکی (مجازی یا
دینامیکی) ،وجهای داخلی و وجهای خارجی) ،اثر وج بر کیفیت پرتو
ترکیب میدانهای تابشی و درمانهای چند میدانی ،میدانهای موازی مقابل ،مزایا و معایب آنها ،اثر ضخامت بیمار در تکنیک
میدانهای مقابل موازی ،درمانهای چند میدانی و تکنیکهای ایزو سنتریک ،درمانهای چرخشی و  ، Arc therapyتکنیک
 ،Past pointingترکیب میدانهای وج دار و میدانهای باز
حجم های  ،ICRUدز هدف ،میانگین دز هدف ،لکه های داغ و نقطه مرجع  ICRUدر طراحی درمان
استفاده از تکنیکهای تصویر برداری  CTو  MRIدر طراحی درمان ،فیکس کردن بیمار ،قرار دادن مارکرها و تنظیم
موقعیت بیمار ،شبیه سازی درمان و شبیه ساز  ،CTسیستم تصویربرداری  ،EPIDسیستم تصویر برداری  CTبا پرتوهای
مخروطی ) (CBCTو کاربردهای آنها
جبران کننده ها در رادیوتراپی و بلوس ،میدانهای کانفورمال و ساخت  ، Blockکولیماتورهای چند برگی ) ،(MLCکاربرد
 BEVsدر طراحی درمان ،ارزیابی طراحی درمان با استفاده از منحنیهای هم دز روی پالن و نمودارهای DVH
الکترون درمانی ،مفهوم پیک براگ و مزایای الکترون درمانی ،منحنی های درصد دز عمقی برای الکترونها ،طراحی درمان
و موارد استفاده از الکترون در طراحی درمان

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :تمرینهای مربوط به هر بخش شامل برنامه نویسی و حل مسایل ،پاسخ گویی به سواالت مطرح شده در کالس،
آزمون میان ترم و پایان ترم
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