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نتایج مقدمه 
میالدی یکی از وقایع مهم علمی و پزشکی در جهان محسوب 1895کشف اشعه ایکس در سال 

ستفاده قرار گردید و یک سال بعد نخستین دستگاه اشعه ایکس ساخته و با کاربرد پزشکی مورد ا
گر پرتوها راانسان به زودی دریافت که او. توسعه این تکنولوژی قربانیانی بر جای گذاشت. گرفت

ار از زمان مشاهده اولین آث. بدون کنترل و حساب نشده به کارگیرد مضر و خطرناک خواهد بود
.سوء پرتوها تا کنون، بدون وقفه، تحقیق در این زمینه ادامه یافته است

دوز ناشی از پرتوگیری با شناخت مقدار بررسی اثرات 
دریافتی بیمار میسر است و شناخت سطح دوز در روش های 

با کاهش پرتوگیری، افزایش ایمنی و بهبود عملکردتشخیصی
.همراه خواهد بود

به استفاده ازبدون نیازدر این پژوهش دوز دریافتی بیماران 
(و دوزیمترسنسور ها مانند ) خاص تجهیزات اندازه گیری 

.و تنها به کمک شبیه سازی تخمین زده می شود

دستهبدانشباوگرفتقراربررسیموردجامعطوربهرادیولوژیدستگاهیکفیزیکابتدادر
تگاهدسخروجیطیفدستگاه،کیفیکنترلگزارشدرشدهثبتهایدادههمچنینوآنازآمده
.آمددستبهمیانگیننقطهحولآماریومحاسباتیهایروشباایکساشعهمولد

ور اندازه برای ارزیابی نرم افزار تولید شده از نتایج به دست آمده در دو پژوهش میدانی، که به منظ
ن و دو گیری دوز دریافتی بیماران تحت رادیوگرافی تشخیصی چهار بیمارستان شهر کاشا

.بیمارستان شهر ساری انجام شده بود؛ استفاده گردید
میلی گری می باشد که در 2.3میانگین دوز دریافتی بیماران شرکت کننده در پژوهش شهر کاشان 

.میلی گری تخمین زده شده است2.3نرم افزار نیز 
میلی گری می باشد که در 6.0میانگین دوز دریافتی بیماران شرکت کننده در پژوهش شهر ساری 

.میلی گری تخمین زده شده است5.6نرم افزار 

جمع بندی
سیار همانطور که در نتایج مشاهده گردید؛ این نرم افزار، متوسط دوز دریافتی بیماران را با دقت ب

دوز خوبی تخمین می زند و عالوه بر آن امکان بررسی شدت اشعه خروجی از دستگاه، دوز پوستی و
رافی را در شرایط مختلف رادیوگ( این کمیت در محاسبه احتمال آثار سوء تشعشع کاربرد دارد)موثر 
.  دارد

:کاربرد 
که . کاربرد این طرح در تخمین دوز فردی یا گروهی بیماران در مراکز تصویربرداری پزشکی است
و یا آثار شناخت از سطح دوز دریافتی می تواند در کاهش پرتوگیری و پیشگیری از آثار سوء زودرس

مؤثر باشد... مزمن و دیررس نظیر اختالالت ژنیتکی، سرطان و 
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رد ارزیابی قرار     مو( یک دستگاه ) برای بررسی دقیق تر، نتایج ثبت شده به تفکیک بیمارستان 
.  گرفت

1.4شان بیمارستان بهشتی شهر کاکننده در پژوهش شرکت میانگین دوز دریافتی بیماران 
.میلی گری تخمین زده شده است1.4نیز که در نرم افزار می باشد میلی گری 

5.7هر ساری بیمارستان بوعلی سینا شمیانگین دوز دریافتی بیماران شرکت کننده در پژوهش 
.میلی گری تخمین زده شده است5.6باشد که در نرم افزار می میلی گری 

ا کیفیت سپس با بررسی آزمون های رادیوگرافی تشخیصی پزشکی و روش های تولید تصاویر ب
زیر تصویری از محیط نرم افزار در شکل. مطلوب با حداقل دوز دریافتی، برنامه ای نوشته شد

.آورده شده است

، فاصله منبع اشعه تا آشکارساز، (KVp,mA,ms)این نرم افزار داده هایی شامل شرایط اکسپوز 
ر میدان ضخامت ناحیه تحت رادیوگرافی، جنسیت بیمار، نوع و ضخامت فیلتر و بافت هایی که د

ت اشعه اشعه قرار می گیرند را از اپراتور دریافت کرده و با توجه به درخواست کاربر گزارشی از شد
.خروجی دستگاه، دوز پوستی بیمار، دوز جذبی و دوز موثر ارائه می دهد


