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 داًػگاٍ ػلوم پسغکی کرهاًػاٍ

 داًػکذٍ پیراپسغکی

 درشقالب ًگارظ طرح 

 MRI    تکٌیک ُا ّ جٌبَ ُای بالیٌی تصْیربرداری  ػٌواى درش :

                                        یرادیْلْژ کارغٌاضی پیْضتَ 6داًػجْیاى ترم هخاطباى: 

                    ّادذ 2:  ًظری( تؼذاد و ًوع واحذ )

 MRIآًاتْهی همطعی ّ اصْل فیسیکی ضیطتن ُای تصْیربرداری درش  پیع ًیاز:

  21-23 ُا ػٌبَیکزهاى ارائَ درش : 

 آزادضاػت هػاورٍ:           ضجاد پػْتي غایطتَ هذرش : 

 ُذف کلی:

 بررضی آًاتْهی ّ بیواری ضیطتن ُای هختلف بذى. ّ تکٌیک ُای آى در MRIرّظ ُا ّ اصْل صذیخ اًجام آزهایػات هختلف  ,با کاربردآغٌایی -

 اُذاف هرحلَ ای: 

 MRIاز ًظر آغٌایی با فیسیک ّ ارزغیابی داًػجْیاى هعرفی درش ، هٌابع  -2

 MRIهعرفی هختصر رّظ ُای هختلف ّ ّزى ُای هختلف تصْیربرداری  -3

 MRIیت تصْیر در یژگی ُای هختلف هاد داجب ّ پاراهترُای هْثر بر کیفّهعرفی ّ غرح  -4

 (2تکٌیک ُای تصْیربرداری هغس ّ جوجوَ) -4

 (3تکٌیک ُای تصْیربرداری هغس ّ جوجوَ ) -5

  (4) تکٌیک ُای تصْیربرداری هغس ّ جوجوَ -6

 (2ضتْى فمرات ) تکٌیک ُای تصْیربرداری -7

 (3ضتْى فمرات ) تکٌیک ُای تصْیربرداری -8

 (2لفطَ ضیٌَ ) تکٌیک ُای تصْیربرداری -9

 (3لفطَ ضیٌَ ) تکٌیک ُای تصْیربرداری -21

 غکن تکٌیک ُای تصْیربرداری -22

 لگي تکٌیک ُای تصْیربرداری -23

 (2اًذام فْلاًی) تکٌیک ُای تصْیربرداری -24

 (3اًذام فْلاًی) تکٌیک ُای تصْیربرداری -24

 (2اًذام تذتاًی) تکٌیک ُای تصْیربرداری -25

 (3ذام تذتاًی)اً تکٌیک ُای تصْیربرداری -26

 : هرحلَ ایاُذاف      

 MRIهؼرفی درش ، هٌابغ و ارزغیابی داًػجویاى از ًظر آغٌایی با فیسیک  -1

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 ( اُذاف درش را تػرح ًوایذ  2-2

 هٌابع درش را بػٌاضذ. ( 3-2

 .غرح دُذدارد را  mriکَ ارتباط هطتمین با تکٌیک  mriلطوت ُای هِن فیسیک  (4-2

 MRIهؼرفی هختصر روظ ُای هختلف و وزى ُای هختلف تصویربرداری  -2
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 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 

  .را تْضیخ دُذ. mriرّظ ُای هختلف تصْیربرداری  ( 2-3

 را تْضیخ دُذ. mriّزى ُای هختلف تصْیربرداری ( 3-3

 .ری را غرح دُذتفاّت غذت ضیگٌال بافت ُا در ّزى ُای هختلف تصْیربردا ( 4-3

 MRIیژگی ُای هختلف هاد حاجب و پاراهترُای هوثر بر کیفیت تصویر در وهؼرفی و غرح  – 3

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

   ی هْاد داجب را غرح دُذ.هْاد داجب ّ ّیژگی ُا (2-4

 بازٍ زهاًی را غرح دُذ.ًطبت کٌتراضت بَ ًْیس ّ   ,ًطبت ضیگٌال بَ ًْیس ,پارهترُایی از لبیل رزلْغي فضایی(3-4

 .رابطَ ی پاراهترُای فْق با کیفیت تصْیر را بیاى کٌذ (4-4

 (1تکٌیک ُای تصویربرداری هغس و جوجوَ) – 4

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 .را بیاى کٌذ لب توپْرال ّ دفرٍ ی ُیپْفیس ,هغس ْیربرداری صاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات ت (4 -2

  .را بیاى کٌذ لب توپْرال ّ دفرٍ ی ُیپْفیس ,هغس ی برای تصْیربرداری ضکاًص ُای ضرّر (4 -3

  .غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (4 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.4 -4

 د کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْا4 -5

 (2تکٌیک ُای تصویربرداری هغس و جوجوَ ) – 5

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

  .دلك ّ دٌجرٍ را بیاى کٌذ ,ضیٌْش ُای پاراًازال ,اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری اربیت (2-5

 . دلك ّ دٌجرٍ را بیاى کٌذ ,ضیٌْش ُای پاراًازال ,ضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری اربیت (5 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (5 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.5 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.5 -5

   

  (3) ای تصویربرداری هغس و جوجوَتکٌیک ُ – 6

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . فکی را بیاى کٌذ-اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری غذد بسالی ّ هفصل گیجگاُی (2-6

 . فکی را بیاى کٌذ-ضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری غذد بسالی ّ هفصل گیجگاُی (6 -3

 . د تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذغرایظ هْرد ًیار برای ایجا (6 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.6 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.6 -5

  (1ضتوى فقرات ) تکٌیک ُای تصویربرداری -7

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذ فمرات گردًی ّ پػتیاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (2-7

 . را بیاى کٌذ فمرات گردًی ّ پػتیضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (7 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (7 -4
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 برداری فْق را بیاى کٌذ.( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیر7 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.7 -5

  (2ضتوى فقرات ) تکٌیک ُای تصویربرداری -8

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

  .را بیاى کٌذ فمرات کوری ّ ُوسهاى کل ضتْى فمراتاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (2-8

 . را بیاى کٌذ فمرات کوری ّ ُوسهاى کل ضتْى فمراتضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (8 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (8 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.8 -4

 ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز 8 -5

 

  (1قفطَ ضیٌَ ) تکٌیک ُای تصویربرداری -9

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذهذیاضتیٌْم ّ للب  ,ریَ اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (2-9

 . یاى کٌذرا بهذیاضتیٌْم ّ  ,ریَ ضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (9 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (9 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.9 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.9 -5

 

  (2َ ضیٌَ )قفط تکٌیک ُای تصویربرداری – 11

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذ ّ عرّق بسرگ تیوْش ,پطتاى اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (21 -2

 . را بیاى کٌذ ّ عرّق بسرگ تیوْش ,پطتاى ضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (21 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (21 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.21 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.21 -5

 

 غکن تکٌیک ُای تصویربرداری -11

 قادر باغذ:جو در پایاى داًػ

 . را بیاى کٌذ ّ پاًکراش کلیَ ,کبذ اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (22 -2

 . را بیاى کٌذ ّ پاًکراش کلیَ ,کبذ ضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (22 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (22 -4

 اد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایج22 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.22 -5

 

  لگي تکٌیک ُای تصویربرداری  -12

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . کٌذ را بیاى لگي هرداى ّ زًاىاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (23 -2
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 . را بیاى کٌذ لگي هرداى ّ زًاىضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (23 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (23 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.23 -4

 اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل 23 -5

 

 (1اًذام فوقاًی) تکٌیک ُای تصویربرداری – 13

  قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذ بازّ ّ آرًج ,غاًَاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (24 -2

 . را بیاى کٌذ بازّ ّ آرًج ,غاًَضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (24 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (24 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.24 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.24 -5

 

  (2وقاًی)اًذام ف تکٌیک ُای تصویربرداری – 14

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذ هچ ّ کف دضت ,ضاعذاًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (24 -2

 . را بیاى کٌذ هچ ّ کف دضت ,ضاعذضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (24 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (24 -4

 کت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.( آرتیف24 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.24 -5

 

 

 (1اًذام تحتاًی) تکٌیک ُای تصویربرداری – 15   

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذراى ّ زاًْ  ,هفصل لگيربرداری اًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْی (25 -2

 . را بیاى کٌذ راى ّ زاًْ ,هفصل لگيضکاًص ُای ضرّری برای تصْیربرداری  (25 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (25 -4

 .( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ25 -4

 ( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى کٌذ.25 -5

 

 (2اًذام تحتاًی) تکٌیک ُای تصویربرداری –16

 قادر باغذ:در پایاى داًػجو 

 . را بیاى کٌذ هچ ّ کف پا ,ضاق پااًذیکاضیْى ُا ّ تجِیسات تصْیربرداری  (26 -2

 . را بیاى کٌذهچ ّ کف پا  ,ضاق پاْیربرداری ضکاًص ُای ضرّری برای تص (26 -3

 . غرایظ هْرد ًیار برای ایجاد تصْیر بِیٌَ را بیاى کٌذ (26 -4

 ( آرتیفکت ُا ّ عْاهل ایجاد آرتیفکت در رّظ ُای تصْیربرداری فْق را بیاى کٌذ.26 -4

 کٌذ.( هْاد کٌتراضت هْرد ًیاز ّ دالیل اضتفادٍ از هْاد کٌتراضت زا را بیاى 26 -5
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 یادگیری :  –غیوٍ ُای یاد دُی 

 ضخٌراًی ، پرضع ّ پاضخ 

 رضاًَ ُای آهوزغی : 

 ّایت برد ّیذئْ پرّژکتْر ّ 

 وظایف و تکالیف داًػجو:

 دضْر فعال در کالش -2

 هطالعَ هبادث ُر جلطَ بطْر هٌظن ّ هػارکت فعال در فعالیت ُای کالضی -3

 داًػجو:ضٌجع و ارزغیابی   

 ضاػت یختار ًورٍ روظ

   1 کوئیس

 12-11  2 آزهوى هیاى دورٍ

  طبق برًاهَ  17 آزهوى پایاى ترم

   1 فؼالیت ُای کالضی

 

هٌابغ هطالؼَ:    

1- TORSTEN B MODELLER, EMIL REIF, MRI:PARAMETER AND POSITIONING,LASTEST EDITION, THIEME 

2- CATHERING WESTBROOK,HANDBOOK OF MRI TECHNIQUE-LATEST EDITION, BLACKWELL SCIENCE 
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 MRIدرش تکٌیک ُا و جٌبَ ُای بالیٌی   جذول زهاى بٌذی برًاهَ
 94-93ًیوطال دوم                       2کالش     12-11زهاى و هکاى کالش: یکػٌبَ ُا ضاػت 

 
 

 وضیلــَ روظ تـذریص هـذرش ر جلطَهوضوع ُ جلطَ

ضجاد پػْتي  MRIآغٌایی کلی با فیسیک  1
 غایطتَ

پرّژکتْر ، ّیذئْ پرضع ّ پاضخ ّضخٌراًی 
 ّایت برد

آغٌایی با رّظ ُا ّ ّزى ُای هختلف تصْیربرداری در  2
MRI 

" "  " 

هْاد داجب ّ پاراهترُای هْثر بر کیفیت آغٌایی با  3
 MRIتصْیر 

" " " 

 غٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای آ 4
لب توپْرال ّ دفرٍ ی  ,هغس   تصْیربرداری 

 ُیپْفیس

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  5
دلك  ,ضیٌْش ُای پاراًازال ,اربیت  تصْیربرداری

 ّ دٌجرٍ

" "  " 

 رای آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار ب 6
-غذد بسالی ّ هفصل گیجگاُی   تصْیربرداری 

 فکی

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  7
 فمرات گردًی ّ پػتی   تصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  8
فمرات کوری ّ ُوسهاى کل ضتْى   تصْیربرداری 

 فمرات

: "  " 

 غٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای آ 9
 هذیاضتیٌْم ّ للب ,ریَ    تصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  11
 ّ عرّق بسرگ تیوْش ,پطتاى   تصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  11
 ّ پاًکراش کلیَ ,ذ کب  تصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  12
 لگي هرداى ّ زًاى تصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  13
  آرًجّ بازّ  ,غاًَتصْیربرداری 

" " " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  14
 هچ ّ کف دضت ,ضاعذیربرداری تصْ

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  15
 راى ّ زاًْ ,هفصل لگيتصْیربرداری 

" "  " 

 آغٌایی با ضایر غرایظ ّ تجِیسات هْرد ًیار برای  16
 هچ ّ کف پا ,تصْیربرداری ضاق پا

" "  " 


