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رئوس مطالب
هفته اول

شتابدهنده های خطی و سیستمهای رایج مورد استفاده در رادیوتراپی

هفته دوم

پارامترهای فیزیکی و دزیمتری در رادیوتراپی و کاربردهای آنها

هفته سوم

اصول و روشهای اندازه گیری پارامترهای دزیمتری در رادیوتراپی ،پروتوکلهای دزیمتری در رادیوتراپی

هفته چهارم

تکنیک رادیوتراپی  ،3DCRTشکل دهی میدان های کانفورمال در تکنیک  3DCRTبا استفاده از  Blockو ،MLC
محاسبه توزیع سه بعدی دز در میدانهای منظم و میدانهای نامنظم ،مزایا و معایب تکنیک 3DCRT
محاسبه  MUبرای میدانهای ایزوسنتریک و میدانهای غیر ایزوسنتریک ،ترکیب میدانهای تابشی و درمانهای چند میدانی،
درمانهای چرخشی و  ، Arc therapyتکنیک  ،Past pointingترکیب میدانهای وج دار و میدانهای باز
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
کاربرد  BEVsدر طراحی درمان ،ارزیابی طراحی درمان با استفاده از منحنیهای هم دز روی پالن و نمودارهای DVH

هفته هشتم

پرتودرمانی با شدت مدوله شده ) IMRT ،(IMRTبا زوایای ثابت گانتری ،مفهوم  forward planningو inverse
 ،planningتحویل درمان با استفاده از  ،Dynamic MLCالگوریتمهای محاسبه توزیع دز در IMRT
 IMRTبا پرتوهای بادبزنی چرخشی ) ،(Tomotherapyآرک تراپی با حجم مدوله شده ) ،(VMATتضمین کیفیت
) (QAدر IMRT
پرتودرمانی استریوتاکتیک و رادیوسرجری ،فریم استریوتاکتیک و چگونگی فیکس کردن بدن بیمار ،تصویربرداری
استریوتاکتیک برای رادیوسرجری ،سیستم گامانایف ،پارامترهای دزیمتری و پروفایل دز در سیستم گامانایف
پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن ،مدیریت حرکت بیمار و مدیریت حرکت تومور ،رادیوسرجری با هدایت تصویر ،سیستم
سایبرنایف ،پارامترهای دزیمتری در سیستم سایبرنایف
پرتودرمانی با هدایت تصویر ) ، (IGRTتکنیک های هدایت تصویری در  ،IGRTسیستمهای پرتال ،رادیوگرافی و CBCT
در IGRT
فیزیک پروتون تراپی ،اصول سیستمهای پروتون تراپی ،مفهوم پیک براگ ،پیک براگ پخش شده در پروتون تراپی ،مزایای
درمان با پروتون
الگوریتمهای محاسبه دز در پرتو درمانی ،الگوریتمهای بر اساس تصحیح و محدودیتهای آنها ،مفهوم کرنل دز و روشهای
محاسبه آن
الگوریتمهای محاسبه توزیع دز با استفاده از روش  ،Convolution superpositionالگوریتم ، Pencil beam
الگوریتم ) ،Collapsed cone convolution (AAAالگوریتمهای بر اساس مونت کارلو
براکی تراپی ،روشهای مختلف براکی تراپی ،براکی تراپی  ،HDRمحاسبه توزیع دز در براکی تراپی ،مزایا و محدودیتهای
براکی تراپی

هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم

هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
توجه:

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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