
 
 

 به نبم خذا                                                                         

 دانطگبه ػلوم پسضكي كرهبنطبه

 پسضكيپیرا دانطكذه

                                                                      فط آظهَىضؾَل هذرس :  تصَیطتطزاضی تا اهَاج فطاصَتی زض پعقکی              :  طرح درس

                                                                 ٍاحس ًظطی  1تؼذاد و نوع واحذ :                                 97-98 اٍلًیوؿال ترم و سبل تحصیلي :  

 ًساضز:  نیبز پیص             ای پعقکی ّؿتِ پیَؾتِ کاضقٌاؾی  3م زاًكجَیاى تطهخبطببى : 

          13-14قٌثِ ؾِفراگیر :  سؤاالتزهبى پبسخگویي به     ّفتِ اٍل(               8)14-16 قٌثِ زهبى ارائه درس:

 ٍ فطاصَت هَلسّای ، فطاصَت اهَاج پایِ فیعیک اصَل فطاصَت ٍ زاًكجَ تایس زض پایاى زٍضُ هفاّین ػلن: هذف كلي

تا جعئیات قطح ضا  یپعقکٍ کاضتطزّای آى زض تصَیطتطزاضی  زاپلط ٍ ٍاقؼی ظهاى ،زٍتؼسی تصَیطتطزاضی ّای ضٍـ تا آقٌایی

 زّس.

  : اهذاف كلي جلسبت نظری

  ّا زؾتگاُفیعیک اهَاج فطاصَت ٍ  تا آقٌایی جلسه اول :

  فطاصَت پایِ ّای زؾتگاُآقٌایی  جلسه دوم :

 ّای تصَیطتطزاضی فطاصَتی ایؿتا اصَل ٍ زؾتگاُآقٌایی تا   جلسه سوم:

 فطاصَتی تالزضًگ تصَیطتطزاضی ّای زؾتگاُ ٍ اصَل  تا آقٌاییجلسه چهبرم : 

 فیعیک ٍ تجْیعات زاپلطآقٌایی تا  جلسه پنجن

 آضتیفکت تصَیط زض تصَیطتطزاضی فطاصَتآقٌایی تا  جلسه ضطن :

 فطاصَت پطتَّای ظیؿتی اثطات تا آقٌایی :هفتنجلسه 

 فطاصَت تصَیطتطزاضی زض هقثَلیت آظهایف ٍ کیفی کٌتطل تا آقٌایی جلسه هطتن:

 

 

 

  



 
 

 اهذاف رفتبری )ویژه ( بر هبنبی اهذاف نظری : 

 هب دستگبهفیسیک اهواج فراصوت و  بب آضنبیيجلسه اول :    

 دانطجو ببیذ بتوانذ:

 س.صَت، هؼازلِ هَج ضا تیاى کٌ اهَاج صَتی، اًتكاض 

 تفؿیط کٌس. اًَاع هَج، ذَال هَج، عَل، زاهٌِ، فطکاًؽ ٍ ؾطػت صَت ضا 

 ضا تیاى کٌس. صَت ٍ ضطیة تالک پصیطی تطاکناًتكاض صَت، ذَال، چگالی،  ّای هحیظ 

 ضا قطح زّس. اهَاج فطاصَت تا تافت ّای کٌف تطّن 

  فطاصَت ضا تیاى کٌس.تاظتاتف، پطاکٌسگی، قکؿت ٍ تضؼیف اهَاج 

 .اتالف فطاصَت ًاقی اظ تضؼیف ٍ تاظتاتف ٍ قست فطاصَت ضا هحاؾثِ کٌس 

      

  پبیه فراصوت هبی دستگبه آضنبیيآضنبیي بب : جلسه دوم  

 دانطجو ببیذ بتوانذ:

 هکاًی ٍ فطکاًؽ ضا تَضیح زّس پصیطی تفکیک. 

 ذَال پیعٍالکتطیک اهَاج فطاصَت ضا تیاى کٌس. 

  ،تثسیل ٍ الیِ تغثیق ضا تؼطیف کٌس. ّای تاظزُضطیة تساٍم پالؽ 

  َُػولکطز الیِ تغثیق ضا قطح زّس. ؾاظی تْیًٌِح 

 جاًثی ضا قطح زّس. پصیطی تفکیکٍ  هحَضی، پٌْای تاًس، ػطض پطتَ پصیطی تفکیک 

 کٌس تیاى ضا زٍض هیساى ٍ ًعزیک هیساى فطاصَتی، هیساى. 

 زّس قطح ضا زٍض هیساى ٍاگطایی ٍ ًعزیک هیساى ػوق. 

  ضا قطح زّس. کٌاضی یّا لَبًحَُ تكکیل 

 زّس تَضیح ٍ کٌس شکط ضا فطاصَت کطزى کاًًَی ّای ضٍـ اًَاع. 

 .ًحَُ زضیافت اهَاج، تْطُ اضؾال ٍ تقَیت ضا تیاى کٌس 



 
 

 .ًحَُ پطزاظـ ؾیگٌال ضا تَضیح زّس 

 

  ایستب فراصوتي تصویربرداری هبی دستگبه و اصول  بب آضنبیيآضنبیي بب جلسه سوم: 

 دانطجو ببیذ بتوانذ:

  ًحَُ اؾکي ضٍـA .ضا قطح زّس 

 ّای آقکاضقسُ زض اؾکي ضٍـ  چگًَگی تكکیل پػٍاکA  تیاى کٌس.ضا 

  اجعای ؾیؿتن ٍ کاضتطزّای اؾکي ضٍـA   کٌس. شکطضا 

 ّای ضٍـ  اًَاع اؾکيA  کٌس. تیاىضا 

 َُضٍـ اؾکي ًح B .ضا قطح زّس 

 َُضٍـ اؾکي تكکیل تصَیط زض   ًح  B.ضا تفؿیط کٌس 

 ّای ضٍـ ًحَُ ثثت ٍ شذیطُ ؾیگٌال زض اؾکيA   ٍB .ضا تیاى کٌس 

 ضا تؼطیف ٍ تفؿیط کٌس. پصیطی ظهاًی  تفکیک 

 پصیطی هکاًی ضا تَضیح زّس. تفکیک 

  ًحَُ اؾکي ضٍـC .ضا قطح زّس 

 .اؾکي ضٍـ اضؾال ٍ ضٍـ اضؾال اؾتاًساضز ضا تَضیح زّس 

 .تصَیطتطزاضی اضؾال اًؼکاؾی ضا قطح زّس 

 

 بالدرنگ فراصوتي تصویربرداری هبی دستگبه و اصول  بب آضنبیيآضنبیي بب  جلسه چهبرم:

 دانطجو ببیذ بتوانذ:

 ضا قطح زّس اصَل تصَیطتطزاضی تالزضًگ. 

 کٌس. تیاى ّای ًطخ تصَیط ضا هحسٍزیت 

 ًحَُ ػولکطز اؾکٌطّای تواؾی ٍ هکاًیکی تَضیح زّس. 



 
 

 ضا قطح زّس. هكرصات اؾکٌطّای تواؾی 

 َُزّس تَضیح هؿیط هایغ اؾکٌطّای ػولکطز ًح. 

 .هعایا ٍ هؼایة اًَاع اؾکٌطّا ضا تیاى کٌس 

  کاًًَی کطزى ضا شکط کٌس ٍ تَضیح زّس. ّای ضٍـاًَاع 

 زّس. تَضیحضا ّای فطاصَتی تالزضًگ  زض زؾتگاُ  پٌْای پطتَ هؤثط 

 ِتَضیح زّس.ضا  هٌحٌی ذغی ّای ّای فاظی ٍ آضایِ آضای 

 ِکٌس. ّای الکتطًٍیکی ضا شکط هكکالت آضای 

 تَضیح زّس. ّای تیع زض پطٍب ّای فطاصَت ضا ّای کٌاضی ٍ لَب لَب 

  ضا قطح زّس.، تصَیطتطزاضی هرطٍعی ٍ تصَیطتطزاضی تا جعئیات تاال چٌس فطکاًؿیتصَیطتطزاضی 

 

  داپلر تجهیسات و فیسیک بب آضنبیي :پنجنجلسه 

 دانطجو ببیذ بتوانذ:

 .اثط زاپلط ضا قطح زّس 

 .اًتقال زاپلط ضا تَضیح زّس 

 .هؼازلِ اًتقال زاپلط ضا تیاى کٌس 

 .زاپلط هَج پیَؾتِ ضا تَضیح زّس 

 .زاپلط هَج پالؿی ضا قطح زّس 

  ضا تیاى کٌس. تاذَضزگیػلل ٍ ًحَُ ایجاز 

 .اًَاع آقکاضؾاظی ضا شکط کٌس 

 طٍزایي ٍ فاظ تطتیؼی ضا قطح زّس.آقکاضؾاظی تاًس کٌاضی تکی، ّت 

 .ًحَُ تصَیطتطزاضی جطیاى ضًگی) ضٍـ ایؿتا( ضا تَضیح زّس 

 .ًحَُ ػولکطز اؾکٌطّای زٍکاضُ ضا شکط کٌس 



 
 

 .عیف تَاى ضا تیاى کٌس 

 .ًحَُ ًوایف ظهاًی عیف تَاى ضا شکط کٌس 

 ّای تَاى جطیاى آقفتِ ضا قطح زّس. عیف 

  زّس.آقکاضؾاظّای ػثَض اظ صفط ضا تَضیح 

 .ػَاهل کٌتطاؾت زاپلط ضا تیاى کٌس 

 

 فراصوت تصویربرداری در تصویر آرتیفكت بب آضنبیي: ضطن جلسه

 :بتوانذ ببیذ دانطجو

 .آضتیفکت ضا تؼطیف کٌس 

  ضا تیاى کٌس. ّا آضتیفکتػلل 

 .فطضیات تطای ًوایف زٍتؼسی پػٍاک ضا قطح زّس 

 ی تصَیط ؾغح ذاکؿتطی ضا تیاى کٌس.ّا آضتیفکت 

  َُتفکیک اجؿام زض فطاصَت ضا قطح زّس.ًح 

  ضا تَضیح زّس. یجعئآضتیفکت حجن 

 زّس قطح ضا فطاصَت آضتیفکت یک ػٌَاى تِ تطفک. 

 کٌس تیاى ضا آى ایجاز ًحَُ ٍ  قکؿت ٍ ًَاضی ،تضؼیف یّا آضتیفکت. 

 کٌس شکط ضا آى ایجاز ًحَُ ٍ چیؿت زاض زًثالِ ؾتاضُ ٍ هتَالی چٌسهؿیطُ، ّای تاظ تاتف آضتیفکت. 

 زّس تَضیح ضا آى ایجاز ًحَُ ٍ چیؿت ای آیٌِ تصَیط ٍ تطز اتْام تكسیس، آضتیفکت. 

 کٌس شکط ضا آى ایجاز ًحَُ ٍ زّس قطح ضا ؾطػت ذغای ٍ قثح تصَیط آضتیفکت. 

 زّس تَضیح ضا فطاصَت ظهاًی پصیطی تفکیک. 

 کٌس تیاى ضا ضًگی تصَیطتطزاضی زاپلط یّا آضتیفکت. 

 زّس تَضیح ضا ضًگ ًازضؾت ثثت ٍ تاذَضزگی آضتیفکت. 

  فراصوت پرتوهبی زیستي اثرات بب آضنبیي: هفتن جلسه

 :بتوانذ ببیذ دانطجو



 
 

 .هكرصات قست فطاصَت ضا تیاى کٌس 

 .ٍاتؿتگی ظهاى ٍ هکاًی فطاصَت ضا تیاى کٌس 

 زیگط قست ضا تَضیح زّس. تیاًگطّای 

  ضا قطح زّس. ای لحظِقست 

  کٌس.کاضتطزّای تالیٌی قست ضا تیاى 

 .ؾغَح ذطٍجی اظ تجْیعات تكریصی ضا تَضیح زّس 

  العاهاتFDA .زض ضاتغِ تا قست ضا تیاى کٌس 

  قست ضا تَضیح زّس. یصٌؼتاؾتاًساضزّای 

 کٌس تیاى ضا هازُ تا فطاصَت ّای کٌف تطّن. 

 زّس قطح کاهل عَض تِ ضا ؾاظیُ حفط ٍ گطهایی هکاًیکی، ّای کٌف تطّن. 

 کٌس تیاى ضا ؾاظی حفطُ القایی تأثیطات. 

 زّس تَضیح ضا فطاصَت  ّای کٌف تطّن اثط زض هَضٍثی ٍ غًتیکی ّای زگطگًَی. 

 َُآؾیة ؾٌجف ًح DNA کٌس شکط ضا فطاصَت تا اضتثاط زض. 

 کٌس تیاى ضا فطاصَت اثطات تجطتی هكاّسات. 

 کٌس شکط ضا فطاصَت تكریصی قست ؾغَح. 

 

  فراصوت تصویربرداری در هقبولیت آزهبیص و كیفي بب كنترل آضنبیي: هطتن جلسه

 :بتوانذ ببیذ دانطجو

 .ّسف کٌتطل کیفی ضا تیاى کٌس 

 تکطاض هطاحل  زفؼاتQC .ضا شکط کٌس 

 .اقیاء آظهَى ٍ فاًتَهْای هؼازل تافت ضا ًام تثطز 

 .ًحَُ کٌتطل کیفی فطاصَت ضا تیاى کٌس 

 .کاضتطزّای تالیٌی کٌتطل کیفی فطاصَت ضا تیاى کٌس 

 َُزّس قطح ضا  کیفی کٌتطل آظهَى زض جاًثی فاصلِ گیطی اًساظُ ًح. 

 َُزّس تَضیح ضا  کیفی کٌتطل آظهَى زض جاًثی تفکیک قسضت گیطی اًساظُ ًح. 

 َُزّس قطح ضا کیفی کٌتطل آظهَى زض هحَضی تفکیک قسضت گیطی اًساظُ ًح. 

 َُزّس تَضیح ضا  کیفی کٌتطل آظهَى زض کیؿت اًساظُ ٍ قکل پطقسگی، گیطی اًساظُ ًح. 

 َُزّس تَضیح ضا  کیفی کٌتطل آظهَى زض جاهس تَزُ افکٌی ؾایِ ٍ قکل اًساظُ، گیطی اًساظُ ًح. 

 کٌس تیاى ضا اػَجاج آظهَى ّای ضٍـ. 

 َُکٌس تیاى ضا زاپلط فطاصَت کیفی کٌتطل ًح. 

 زّس تَضیح ٍ کطزُ شکط ضا فطاصَت زض ّا فاًتَم اًَاع. 
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 اتَالحؿٌی هحوسجَازتطجوِ زکتط ّسضیک، ، ّا زؾتگاُفیعیک فطاصَت ٍ  .3

 

 ؾرٌطاًی ٍ پطؾف ٍ پاؾد ّوطاُ تا تحث گطٍّی روش تذریس :                                   

 آهَظقی ایٌتطًتی ّای ؾایتٍیسئَ پطٍغکتَض، پاٍضپَیٌت ، : آهوزضي كوک هبی رسبنه                    

 تطم پایاىآظهَى ّای کالؾی،  ، فؼالیتکَئیع :سنجص و ارزیببي  

 سبػت تبریخ سهن از نوره كل )درصذ( روش آزهوى

جلؿِ قثل اظ آغاظ  ّط زضصس( 10ًوطُ )2 قفاّی-کتثی کَئیػ

 تحث

 2-4 قٌثِ

 

 تكطیحی -کتثی تطم پایاىآظهَى 

 ای چْاضگعیٌٍِ 

   زضصس( 80ًوطُ ) 16

اضائِ تحقیق ٍ  تکالیف زاًكجَ

 هقالِ

 ----- تا جلؿِ آذط زٍضُ زضصس( 5ًوطُ ) 1

قطکت فؼال زض  حضَض زض کالؼ

 -تحث گطٍّی

حضَض فیعیکی 

 زض کالؼ

 2-4قٌثِ  حضَض فیعیکی زضصس( 5ًوطُ ) 1

 

  EDOاهضبء هذرس                                                اهضبء هذیر گروه                                   اهضبء هسئول  

          آقای تیػى صثَضزکتط احؿاى ذساهطازی                              آقای                                 ضؾَل آظهَى فط  

   

 

 



 
 

 

  بنذی زهبى جذول

  اٍل ّفتِ ، ّكت 2-4 ؾاػت قٌثِ ضٍظّای :درس ارائه زهبى

 ضازیَلَغی پیَؾتِ کاضقٌاؾی زاًكجَیاى :هخبطببى

تجْیعات  آهَظقی  هسضؼ هَضَع قواضُ جلؿِ ضزیف

 هَضزًیاظ

 تاضید

-ٍیسیَ پطٍغکتَض ضؾَل آظهَى فط ّا زؾتگاُ ٍ فطاصَت اهَاج فیعیک تا آقٌایی جلؿِ اٍل 1

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

24/6/13957 

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل   پایِ فطاصَت ّای زؾتگاُ آقٌایی جلؿِ زٍم 2

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

31 /6/1397 

 تصَیطتطزاضی ّای زؾتگاُ ٍ اصَل  تا آقٌایی ؾَم جلؿِ 3

 ایؿتا فطاصَتی

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

7 /7/1397 

 تصَیطتطزاضی ّای زؾتگاُ ٍ اصَل  تا آقٌایی جلؿِ چْاضم  4

 تالزضًگ فطاصَتی

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

14/7/1397 

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل زاپلط تجْیعات ٍ فیعیک تا آقٌایی پٌجنجلؿِ  5

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

21/7/1397 

 تصَیطتطزاضی زض تصَیط آضتیفکت تا آقٌایی جلؿِ قكن 6

 فطاصَت

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

28/12/1397 

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل فطاصَت پطتَّای ظیؿتی اثطات تا آقٌایی جلؿِ ّفتن 7

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

5/8/1397 

 زض هقثَلیت آظهایف ٍ کیفی کٌتطل تا آقٌایی جلؿِ ّكتن 8

 فطاصَت تصَیطتطزاضی

-ٍیسیَ پطٍغکتَض فط آظهَى ضؾَل

 ٍایت تطز-کاهپیَتط

12/8/1397 


